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Chefes dos três Poderes participaram da posse de
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Foi um acontecimento político,no STJ, e social, no Clube do Exército, a posse do ministro César Rocha, na presidência do Superior Tribunal
de Justiça. O presidente Lula e o governador Cid Gomes estiveram pesentes. Ministros, governadores, desembargadores, juristas, advogados, o
presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita também participaram. Entre os cearenses presentes, Fagner e Tom Cavalcante.

José Lírio, de Sobral a Brasília, uma trajetória de sucesso com imóveis e cavalos. Leia mais pag. 15

Edi t o r i a l

Uma vitória da Casa do Ceará, da comunidade de Brasília e entorno , dos idosos
que clamam por instituições sérias e que
atendam às suas necessidades e de nós que
nos empenhamos em atender ao próximo com
atenção, dignidade e respeito.
A recuperação da Pousada Chrysantho
Moreira da Rocha, da Casa, nos encheu de
alegria.
Há muito que se estabelecera uma queda de
braço entre a Casa e a DIVISA, a Vigilância Sanitária de Brasília.
A DIVISA exigindo mudanças imediatas
e inadiáveis na Pousada. A Casa, querendo atender à DIVISA e , principalmente
aos nossos queridos velhinhos,mas como
não tinha recursos, foi adiando, adiando,
passando a atender no limite.
Hoje estamos recebendo parabéns da
DIVISA e a Casa esta sendo vista com
carinho pela fiscalização.
Mais uma vez repetimos: a Casa não recebe
recursos da União, do GDF ou do Ceará,
sobrevive com recursos própios de doações e
de contribuições de seus associados
Vive do que arrecada.
Pusemos a mão na massa. Pedimos as famílias
dos idosos um tempo para a reforma e eles
de bom grado nos ouviram, levaram seus
familiares.
A Pousada virou um canteiro de obras que
melhoraram e muito a qualidade dos serviços
que prestamos.
Foi lindo ver o retorno os velhinhos à nova
Pousada,.
Ainda não atingimos o padrão suíço, mas
chegaremos lá.
Maria de Jesus Monteiro Martins, diretora de
Promoção Social da Casa do Ceará.
Expediente
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Espaço Luciano Barreira
Algodão, o novo éden

(*) Luciano Barreira

Época de duro trabalho enfrentei nos anos 70, quando fui convidado para “dar uma mão” nas atividades em que um amigo e irmãos,
exerciam ao tempo da monocultura algodoeira na região em que
foram implantados imensos cultivos, tendo como centro referencial, o
município de Santa Helena de Goiás, no sudoeste daquele estado.
A região. Não tivera história no tocante aos grandes cultivos da
malvácea. Antes, foram pequenos plantios de algodão “cabocho” ou
nativo, o popular “inteiro”, cujas sementes agrupadas, facilitavam o
descaroçamento. Tempo em que nem de longe se falou em tecnologia
ou critério seletivo. Aqueles cultivos empíricos, naturais, visavam
abastecer o artesanato, que se destinava a manter antigos teares
acionados manualmente ali mesmo.
Plantio de algodão sem conhecimento
Provavelmente algum dia alguém proclamou transbordante:
- Essas novas terras se presta maravilhosamente para um plantio
capaz de fazer o solo produzir quantidades nunca vistas de algodão
de excelente qualidade.
Alguns, menos eufóricos e mais temerosos, ainda perguntaram:
- Que variedades vamos plantar, as mais produtivas e menos
sujeitas às pragas?
- Que variedades nada... o importante é que seja algodão. Essa
de variedade é invenção de técnico...
- Logo começou a corrida enlouquecida. Abriram-se imensas áreas
de plantio e foram as terras semeadas de sementes da malvácea.
Os líderes
No tocante aos produtores de algodão a única seleção levada em
conta era a do poder econômico, a capacidade de plantar mais ou
plantar menos.
Grandes áreas tiveram novos donos, principalmente “pioneiros”
paulistas, por sinal já marcados por fracassos anteriores...
Os imensos latifúndios foram redimensionados fracionados,
vendidos aos pedaços. Áreas de 1.000, 1.500 e até 2.000 alqueires
goianos. Porém não mais os milhares de alqueires da pecuária extensiva, sem limites.
O que interessava antes era a venda anual de cinco ou dez mil
cabeças de gado gordo, roliço e valorizando a baixíssimos custos.
Os que os olhos atingiam eram as cabeças de gado.
Novos cultivos, novas esperanças.

Os antigos fazendeiros, broncos, atrasados, ignorantes, porém
poderosos, que haviam aprendido a manter contas bancárias, corriam para as cidades mais populosas, Belo Horizonte, Uberaba,
Uberlândia e até Goiânia onde aplicavam o dinheiro na construção
civil. Com que nascidos do seio da terra apareceram os grandes
edifícios, os arranha-céus de mais de vinte andares equipados
com elevadores capazes de causar frio na barriga... Velhos, antes
respeitáveis, deram-se aos mais loucos desregramentos. Os senhores agora tinham suas amantes, algumas vindas de casamentos
desfeitos, mas haviam os mais refinados com uma ou duas lindas
menininhas tiradas das escoladas, agora senhoras de uma total
liberação sexual... Novos tempos, novos comportamentos.
Se a situação gerava novos comportamentos sociais, os cultivos
também faziam suas vítimas. Matas, vegetação antes intocada,
agora derrubada, moída, queimada, feito pó.
No lugar das matas virgens, agora os campos intermináveis
emendados, geminados uns nos outros, numa monocultura desenfreada. Extensões de terras recebendo as carreiras simétricas
que logo germinavam em bonitos desenhos, E o desenvolvimento
dos algodoais eram vertiginoso. Admiravelmente vigorosos. Logo
mais o imenso tapete de flores amarelas. Logo mais os milhões de
casulos verdes, “gordos”, fazendo quebrarem-se os galhos fracos
demais para tanto peso!
O tempo ajudava, O sol quente fazia logo arrebentarem em
brancos capulhos um tapete branco que não tinha fim. Era o tempo
do trabalhador braçal ser valorizado... Um pouco mais bem pago.
Milhares, milhões de homens, mulheres e crianças empregados
na colheita.
Até velhas malandragens eram toleradas. Uma delas: produtores derramavam litros e mais litros de pura água no algodão
colhido para “ganhar peso” e o resultado era o aquecimento mais
que anormal das serras. Havendo casos de perigosos incêndios
nas maquinas de beneficiamento...
Decadência
A decadência foi fatal. Já nem valia a pena tanto pela quantidade
quanto pela qualidade (péssima) colher o que já não prestava.
E o que havia sido paraíso dos produtos virou inferno. Certa
madrugada um estourou os miolos com uma bala. Outros menos
radicais brincavam de “roleta russa” à vista de todos... Outros
fugiram pelo mundo sem deixar rastros. Era aquele o caro preço
da imprevidência e a total falta de planejamento.
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Conversando com o Leitor
Recebemos:
“Memórias de Francisco Pelúcio
Em livro de memórias, o jornalista cearense Francisco Pelucio
analisa em profundidade o trabalho que realizou como assessor
de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), nas Américas e na África.
Pelucio, que fez parte do quadro internacional do UNICEF
como Assessor de Comunicação do organismo, tece críticas ao
trabalho de comunicado social daquele órgão da ONU no livro
intitulado “No Meio da História – Aventuras e Desventuras de
um Quixote Cearense”.
O jornalista comenta que ao assumir o posto de Coordenador
Regional de Comunicação nas Américas, em Santiago do Chile, em
1979, observou que o trabalho do UNICEF na época privilegiava os
aspectos mais patéticos da situação das crianças no continente.
“A orientação era a de que enviássemos material a ser processado em Nova York para utilização em campanhas de arrecadação
de fundos pelos chamados Comitês Nacionais, ou seja, grupos
de voluntários profissionais estabelecidos nos países ricos”,
explica Pelucio.
“Quanto mais patético esse material, ou seja, quanto mais
capaz de provocar emoções nos doadores, melhor. A idéia era
martelar o sentimento de culpa dos cidadãos europeus, americanos, canadenses e australianos, fazendo-os doar cada vez mais
para o Fundo”, descreve o jornalista.
“A generosidade dos doadores era de tal monta que o UNICEF
era – e ainda é – a única agência auto-sustentável da ONU”,
conclui o jornalista.
Em sua análise, Pelucio detalha seus esforços para convencer
seus superiores na Sede do organismo a adotar uma estratégia de

comunicação menos utilitária e mais ética, transformando o
conceito de informação pública no de comunicação social.
O autor descreve em estilo de crônica suas viagens desde
que deixou Fortaleza, aos 18 anos, seus estudos e trabalho em
várias empresas, entre estas o jornal Última Hora – Nordeste,
a BBC de Londres, a agência noticiosa The Associated Press
e o Jornal de Brasília.”

●●●●●●●●●

Em parceria com a arquiteta Maria Fernanda Del’Isola, a
mosaicista Cida Carvalho, a artista plástica Eliane Rangel
(Jardim) participa da ‘Casa Cor Brasília 2008’, de 11.09 a
19.10, com o ambiente ‘Atelier da Dona da Casa’.
A proposta foi criar um espaço para a mulher moderna que
trabalha dentro e fora de casa, que cuida da família e curte o
seu hobby.
Por outro lado, mostrar a arte em mosaico como um complemento na arquitetura e decoração clássica ou contemporânea, com um lugar assegurado em qualquer ambiente.
Além daparticipação no mosaico (e foi grande o trabalho),
Eliane Rangel participa também com duas telas pintadas.
Todos os mosaicos e telas estão à venda.

●●●●●●●●●

Audifax Rios voltará a colaborar com Ceará em Brasília,
com informações literárias de Fortaleza.

●●●●●●●●●

A Casa está reformulando o sistema de cobrança das mensalidades dos sócios contribuintes. Os boletos deixaram de
ser enviados pelo Banco do Brasil e agora são enviados pela
Superintendência da Casa.
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SAMBURÁ
Aniversário
A Diretora de Promoção Social da Casa do Ceará, Maria
de Jesus Monteiro Martins,
solicitei aos seus convidados
para a festa de aniversário, que
em vez de presente fosse doado
roupas de banho e cama para a
Pousada dos Idosos da casa do
Ceará. Recebeu:
- 70 toalhas;
- 38 lençóis;
- 20 fronhas;
- 06 colchas;
- 04 cobertores e
- 01 edredo
Cagece
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi
destacada pela revista especializada Saneamento Ambiental,
edição de agosto, como a 10a maior empresa de saneamento
básico do Brasil. A população abastecida com água pela Cagece
é de 4,5 milhões de pessoas, a coleta de esgoto chega para
1,67 milhões de cearenses e o índice de hidrometração chega
a 97,40%. Já a receita operacional líquida da Cagece, em 2007,
alcançou R$ 428, 9 milhões.
Homenagem
A Assembléia Legislativa homenageou os atletas Márcio
Araújo (cearense) e Fábio Luiz (capixaba), e o técnico da dupla, Ronald Rocha (cearense), pela conquista da medalha de
prata no vôlei de praia, durante os jogos olímpicos de Pequim.
A homenagem foi solicitada pelos deputados Artur Bruno (PT),
vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
e Gony Arruda (PSDB), primeiro vice-presidente da Casa. O
secretário de Esportes do Estado, Ferrúccio Feitosa participou
da homenagem, representando o Governo do Estado.
Fortaleza-Atlanta
A rota Atlanta/Fortaleza contará com quatro vôos semanais, saindo da capital da Geórgia as terças, quintas,
sextas de domingos no horário de 21h15min, com chegada
prevista em Fortaleza às 10h45min. Já a linha Fortaleza/
Atlanta acontecerá as segundas, quartas, sextas e sábados
às 11h45min com chegada às 18h40min.
Pecuária
Tom Cavalcante enveredando pelo caminho da pecuária.
Vem comprar vaca leiteira do presidente da Nestle, Ivan
Zurita.
Expedito Júnior
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou
em 02.09 Ação Cautelar pedida pelo senador Expedito
Júnior (PR-RO) (cearense, de Fortaleza) que foi cassado
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO)
pela segunda vez.
A segunda cassação ocorreu por abuso de poder econômico e compra de votos, sob acusação de que Expedito teria
depositado R$ 100 na conta de funcionários de empresa de
propriedade de seu irmão.
70 anos
Lustosa da Costa (Sobral) comemorou seus 70 anos
com sua família, em Brasília.
Moda na Globo
Os 50 anos de jornalismo de Wilson Ibiapina também
não lhe garantiram identidade. Um dia destes, quando ele
recebia o dono da “TV Globo”, Roberto Irineu, Evandro
Guimarães, um dos diretores da empresa, apontou para ele:
´Este é o Wilson Ibiapina!´ - ´Claro que conheço. Não é o
pai do Fábio, a nova estrela da Globo?!´
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Confraria
A Confraria dos Cearenses
reuniu-se emalmoço, em 29.08,
em casa de Geraldo Vasconcelos,
presidente da Confraria, e Maria,
presentes os ministros César Asfor Rocha (Fortaleza), Ubiratan
Aguiar (Cedro), Claudio Santos,
procurador Geral da República,
Antonio Fernandes Alves de
Souza (Fortaleza), Sub procurador Roberto Gurgel (Aracati),
Procurador José Adonis Callou
(Juazeiro do Norte), empresários Francisco Mirto (Fortaleza), e José Lírio (Sobral), general Antonio Florêncio
(Fortaleza), embaixador José Vinicius Marcos de Souza
(Fortaleza), embaixador Paes de Andrade (Mombaça),
jornalistas Paulo Cabral (Fortaleza), Paulo Cabral Junior
(Fortaleza), Ary Cunha (Mondubim), Fernando César
Mesquita (Fortaleza), presidente da Casa do Ceará, José
Jézer de Oliveira (Crato), ex-presidente, Tarcisio Holanda
(Fortaleza), Rangel Cavalcante (Crateús), Inácio de Almeida (Baturité), Wilson Ibiapina (Ibiapina), JB Serra e Gurgel
(Acopiara), Marcondes Sampaio (Uruburetama), escritor
Audifax Rios (Santana do Acaraú), jornalista Lourenço
Ponte Peixoto (Sobral), diretor do Jornal de Brasília, reitor do CEUB, Getúlio Lopes, vice reitor, Mauricio Neves,
jornalista Roberto Wagner, diretor da Rede Record, filhos
do Geraldo, Edvaldo e Leonardo cineasta Wolney Oliveira
(Fortaleza).
Mediocridade
O jornalista Marcondes Sampaio (Uruburetama), lança seu
livro de poesias, Assim Caminha a Mediocridade, no Carpe
Diem e na Bienal da Poesia, na Biblioteca Nacional.
Mudanças
O coronel Berilo de Lucena deixou a Superintendência da Casa do Ceará, sendo substituído pelo prof. José
Ulysses Fontenele. Figueira (Viçosa do Ceará). Também
deixou a diretoria de Finanças da Casa o empresário
Raimundo Nonato Viana (Mundaú).
Registro
Publicou o jornalista Egidio Serpa na sua coluna no Diário
do Nordeste, de 10.09:“Há um clima de frustração entre os
destacados cearenses que residem em Brasília — ministros do
TCU, do STJ, jornalistas, empresários, artistas, diplomatas,
altos funcionários do Governo Federal etc. Eles ainda não
absorveram a atitude do secretário de Turismo do Ceará,
Bismarck Maia, que até ontem, não dera resposta a um pleito
do presidente da Casa do Ceará, jornalista Fernando César
Mesquita. A entidade pretendia promover uma feira para
mostrar, na Capital Federal, o que produzem a indústria, o
comércio e o turismo cearenses, para o que pediu ajuda àquela
secretaria. O que eles mais sentem é o descaso: apesar de,
inicialmente, admitir o atendimento do pedido, o secretário
de Turismo nenhuma resposta deu à presidência da Casa do
Ceará, que desistiu da idéia”
Bradesco
Disputada por instituições financeiras públicas e privadas, as contas correntes dos 120 mil servidores públicos,
aposentados e pensionistas do Estado e a carteira de ativos
do governo do Ceará com seus R$ 350 bilhões anuais permanecerão sob a administração do Bradesco, até dezembro
de 2012. Aditivo ao atual contrato, que se extinguiria no fim
de 2010, foi assinado pelo governador Cid Gomes e pelo
presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, , no Palácio
Iracema, em Fortaleza.

Homenagem
Solenidade de aniversário de instalação do TRE
em Brasília, quando José
Jézer e a desembargadora.
Maria Tereza Braga, que
presidiu a primeira eleição de Brasília , em 1986,
foram homenageados pela
côrte eleitoral recebendo
um diploma das mãos do
atual presidente do TRE,
Des. Estevam Maia.Em
1986, Jézer ocupava o cargo de Diretor Geral do Tribunal de Justiça e atuou informalmente como assessor de
imprensa e porta-voz do TRE no período eleitoral.
Nomeada
A embaixadora Maria Stela Pompeu Brasil Frota nomeada para a Confederação Helvética, Suiça, em Berna.
Ela e o jornalista Antonio Frota Neto (Ipueiras) já estão no
festival de despedidas.
Cearense faz o Ceará grande
Raimundo Delfino Filho, controlador do grupo Santana
Textiles — com fábricas de tecidos índigo aqui, no Rio Grande
do Norte, no Mato Grosso e na Argentina e iniciando a implantação de mais uma na cidade de Edimbourg, no Texas (EUA)
— afirma, com entusiasmo e orgulho: ´O milagre do Ceará é o
cearense, o povo mais competente e mais dedicado ao trabalho
que eu conheço´.
AS LÍNGUAS DO MAESTRO
o jornalista Neno Cavalcante conta na coluna dele
que o maestro italiano Arturo Toscanini dizia que falava
quatro línguas. E se explicava: “Quando me dirijo a uma
moça, uso o francês. Para discutir o meu estilo, emprego
o inglês. Para fazer medo a alguém, me pronuncio em
alemão. E, finalmente, quando me corto ao tirar a barba,
sirvo-me do italiano mesmo.”
Família gomes se reúne nos matões
A Associação da Família Gomes (AFAGO) no estado do
Ceará promoveU no dia 13 de setembro de 2008, no sitio
Matões de propriedade de Maria Améilia Mota Gomes, a
6º reunião da família. Tudo começou, em 92, num lanche
promovido para as primas, por Helena Gomes, no seu apartamento na rua Joaquim Nabuco. A partir daí, o encontro
da família dos Gomes, espalhados por todo o Brasil, tomou
corpo em 2002, após a comemoração dos 80 anos de Maria
da Paz, uma das incentivadoras da idéia. A primeira reunião
da AFAGO, reuniu no sítio Buriti Apuá da aniversariante,
17 pessoas. Agora, no sexto encontro estiveram presentes
mais de 100 participantes. A Coordenadora do evento, Rosa
Maria Gomes informou, que durante todo o dia, a festa de
confraternização dos Gomes cearenses teve muita comida,
música e atividades onde todos puderam relembrar fatos da
vida da família.
Ceará na frente
O emprego industrial no ceará cresceu 3,49%, em julho,
comparado com igual período do ano passado. O resultado
coloca o ceará na melhor posião do nordeste e acima da média
nacional. No ranking do país é o terceiro.
A arte de Rubens
O trabalho do artista plástico holandês Peter Paul
Rubens – trazido ao Brasil pela Fundação Edson Queiroz – está em cartaz no Rio de Janeiro. Com a mostra
realizada ma Universidade de Fortaleza, a Unifor consolidou o Ceará como porta de entrada para grandes
nomes da arte.
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BNB deve atender 6 mil novas
micro e pequenas empresas

Contratar 20 mil operações do FNE com 6 mil novos clientes. Esses são dois grandes desafios do Banco ainda para 2008,
segundo o superintendente de Negócios, Valter Freitas.
Para atingir esses objetivos, o Banco implementou estratégia
para estruturação de negócios com MPEs, que consiste num
processo de planejamento e análise, visando a proposição de
bases e condições sistematizadas e sustentáveis para os negócios, indispensáveis à segurança das operações de crédito.
De acordo com Valter, a medida trará benefícios como
simplificação e agilidade no processo de concessão do crédito,
reduzindo riscos e ampliando a base de clientes. “Além disso,
ela tem caráter inovador, ao identificar novas oportunidades em
setores e atividades econômicas específicos”, afirma Valter.
Segundo ele, o esforço para motivar e conduzir clientes
para o Banco deve aumentar o volume de negócios, a venda
de produtos e serviços bancários e a captação de recursos. “A
idéia é obtermos 70% dos negócios com MPE com operações
estruturadas com franquias, fornecedores, distribuidores e
representantes comerciais”, diz.
Resultados e metas
Nos primeiros sete meses de 2008 (posição de 25 de julho),
o Banco aplicou R$ 576,8 milhões em micro e pequenas empresas, segundo informa o gerente do Ambiente de Negócios
com MPE e Pessoa Física, Lauro Alberto Ramos. O montante
já representa mais da metade (57,68%) da meta anual, que é
de R$ 1 bilhão, e crescimento de 56,25% em relação ao valor
aplicado no mesmo período do ano passado.
A Superintendência Estadual do BNB no Rio Grande do
Norte conseguiu obter os melhores resultados, em termos de
cumprimento de meta para o período (136,15%). Seguiram-se
as superintendências de Sergipe (124,13%), Ceará (117,80%) e
Paraíba (112,79%). Em termos absolutos, as maiores aplicações
foram realizadas pelas superintendências do Ceará (R$ 104,2
milhões) e da Bahia (R$ 82,9 milhões).
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Governador e Embaixador Chinês
discutiram investimentos no Ceará

Atração de investimentos de interesses comuns entre o
governo do Ceará e o governo chinês foi a pauta da conversa entre o governador Cid Gomes e o embaixador da
República Popular da China no Brasil, Chen Duquing. O
encontro, também acompanhado pelo presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece),
Antônio Balhman, aconteceu nesta quinta-feira (28/08),
no Palácio Iracema. Esta foi a primeira missão oficial do
embaixador no Estado.
Entre os projetos, está o parque de energia solar que
se encontra em fase de implantação pela empresa chinesa
Yingli Solar, no município de Tauá, e está avaliado em US$
250 milhões. “Conseguimos trazer o 2º maior parque de
energia solar do mundo e estamos trabalhando a geração
de energia eólica também”, disse Cid. Em Tauá, serão
produzidos 50 megawatts de energia.
Além da energia, o ferro também tem despertado
interesse dos chineses. Segundo Chen Duquing há a
intenção de acordos com o Ceará para a exploração
de minério de ferro. “Os números da China espantam.
Por ano são construídos 1.000 quilômetros de ferrovia e produzidos 500 milhões de toneladas de aço”,
enumerou. O embaixador anunciou ainda que no próximo mês de outubro virão ao Ceará, representantes
de um banco chinês para analisar financiamentos de
projetos no Estado.
Balhmann explica que as negociações entre o Ceará e
a China se aproximam cada vez mais. “A china já foi o 2º
país que mais exportou para o Ceará e todos os números
daquele país com nosso estado crescem muito rápido”,
contou.

PIB do Ceará cresceu 6,4%
no 2º trimestre

O desempenho da agropecuária foi fator importante para o
crescimento global do Produto Interno Bruto – PIB do Ceará,
alcançado no segundo trimestre deste ano. Os números foram
divulgados na tarde desta quarta-feira (27), pelo diretor-geral
do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), economista Marcos Holanda, durante entrevista coletiva
na sede do órgão. O PIB global do segundo trimestre deste
ano fechou em 6,4%, superior ao índice de 3,6% registrado
no mesmo período de 2007.
“Podemos considerar esse desempenho bastante expressivo, principalmente se comparado ao índice alcançado no
segundo trimestre de 2007”, destacou Marcos Holanda, enfatizando ainda outro número que considera interessante na
avaliação da economia cearense este ano. “Estamos fechando o
primeiro semestre com um crescimento de 5,9%, bem superior
aos 3,8% do mesmo período de 2007. É importante também
enfatizar a geração de emprego”. No primeiro semestre de
2007, foram 4.400 vagas. Este ano, de janeiro a junho, esse
número chega a 10.900.
Na avaliação do diretor-geral do Ipece, o setor agropecuário
fechou o segundo trimestre deste ano com desempenho de
33,7%, favorecido pelo período chuvoso, que proporcionou
safra recorde de milho, feijão e arroz. No período de 2007,
ocorreu o inverso. Prejudicada pela estiagem, a agropecuária
apresentou índice negativo de 17,4%.
Além do bom resultado alcançado pelo setor agropecuário,
o PIB global de 6,4% foi favorecido pelos números finais da
construção civil e dos segmentos de comércio e turismo, que
continuam apresentando crescimento.
O diretor-geral do Ipece avaliou que a expectativa da economia do Ceará. “Esperamos concluir 2008 com o resultado
do PIB superior ao nacional. Creio que ficaremos nos 5%,
enquanto o Brasil deve fechar em 4,5%”.

Ceará em Brasília

Leituras I
Jb Serra e Gurgel (*)

Acopiara – como nos despedimos dos que se foram

A arte de viver se contrapõe à arte de morrer.
Se eventualmente temos, nos dias de hoje, dia e hora para nascer,
graças aos avanços da medicina, o mesmo não podemos dizer que
temos dia e hora para morrer. Salvo por morte encomendada, uma
prática que se generalizou em várias partes do mundo, civilizado ou
bárbaro. Salvo por morte decretada em juízos formais e informais,
seja por cadeira elétrica, fuzilamento, esquartejamento, decapitação,
enforcamento, apedrejamento etc. Cabra marcado para morrer, vai
pro inferno mais cedo.
Todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Antigamente se
dizia que somente os bons morriam cedo. Há controvérsias. Uns dão
mole. Outros tentam adiar, como podem, comendo folha, frango, peixe, fibras, fazendo exercícios ou tomando pílulas, gotas e bolinhas.
Quando nascemos, a recepção tem, na medida das posses de cada
um, o ritual que chega aos píncaros da glória. Foi-se o tempo da
parteira. Não se nascia direito, era arrancado. O parto normal virou
exceção. Nas maternidades, dependendo do cliente, o tratamento vai
de um a mil. Podem ter médicos, enfermeiras e uma parafernália de
cuidados e atenções. Os enxovais que nos recebem podem ser modestos ou suntuosos. Ao chegarmos em casa pela primeira vez, berços,
mamadeiras, fraldas, babás, leite materno ou de lata, pediatras. Um
luxo. Entre os pobres, mínimo do mínimo.
Muito diferente quando morremos. Nas grandes ou pequenas
cidades, em hospitais, emergências, ambulâncias, macas ou em casa,
vítimas de acidentes, doenças degenerativas, infecto-contagiosas,
erros médicos, filas de transplantes etc.
Até aqui escrevi em tese, para propor uma reflexão como nos
despedimos dos nossos mortos em Acopiara, a 360 km de Fortaleza,
com seus 48 mil vivos, 20 mil penando no mundo, e 200 mil entre o
céu, o purgatório e inferno.
Recordo-me que na década de 40 e 50, ainda não havia hospitais,
as pessoas morriam em suas casas, cercados de seus entes queridos.
O processo da agonia era doloroso, até o último suspiro.
Sabíamos quando alguém morria porque a energia elétrica ficava
ligada toda a noite. Na manhã, os alto-falantes da VPS anunciavam

a morte e convidavam para o enterro.
O velório acontecia em casa, tudo muito fúnebre. O luto começava ali. A pratica continua viva e atual. Ainda em julho último,
constatei.
Os abastados eram sepultados em caixões, geralmente discretos,
realizando-se uma procissão entre a casa e a Igreja para um ato
religioso e dali para o cemitério, onde eram enterrados no jazigo
da família. O sacristão tocava o sino acompanhando o cortejo entre
a Igreja e o cemitério.
Os desfavorecidos, da cidade, eram sepultados no “caixão das
almas”, do Círculo Operário, reutilizável, que ia da casa para a
igreja e dali para a cova rasa no cemitério, em cortejo, mas sem
sino e, dos sítios, vinham na “rede das almas”, também reutilizável,
trazida em cortejo, passavam pela igreja e iam para a cova rasa. Há
décadas que o tempo de permanência não chega a dois meses. Findo
o prazo, os restos são recolhidos ao ossário e o espaço é reocupado
por algum falecido que entrou em óbito.
Houve um tempo em que a previdência social pagou auxilio
funeral, com o objetivo de dar dignidade só aos seus segurados
mortos. Mas foi tão grande a corrupção dos vivos que o morto
perdeu o auxílio. Desde então, o prefeito de plantão e os políticos
da cidade e região são convocados para pagar o enterro. E se não
pagam perdem votos, são execrados.
Sim, o crematório não chegou à Acopiara.
Conta a lenda que nos velórios aconteciam coisas impossíveis
de se imaginar. As jovens viúvas, por exemplo, eram cumuladas de
pêsames, atenções e olhares. O mesmo acontecia com jovens viúvos.
Ambos guardavam luto fechado e praticavam a abstinência sexual.
Se fossem feios, o prazo alongava e o jejum também.
Nos tempos atuais, as coisas mudaram muito.
Velório tem, luto acabou. As funerárias e os papa defuntos
entraram em cena. Acopiara tem três funerárias e nenhum papa
defunto, mas o mercado trouxe a concorrência e junto chegou o tal
de Marketing O falecido é um produto que merece atenção.
Todas instituíram o carnê da morte ou vale defunto ou bolsa
falecido. O cidadão vivo paga uma mensalidade de R$ 10, R$ 20 ou
R$ 30 e assegura alguns direitos e sua cidadania de morto.

Chamou-me a atenção o conteúdo do kit: caixão popular, nada
de luxo ou superluxo, aí tem taxa extra para frisos prateados e
dourados e entalhamento, mortalha para homem (camisa grande e
calça folgada) ou mulher (camisolão rosa ou azul), higiene pessoal
como banho, unhas cortadas, barba feita (se for homem), cabelo
penteado, calçado, um pouco de flores. Isto para o defunto. Para o
velório: dois pacotes de bolachas, dois de macarrão e l kg de carne
moída para sopa e 250 gramas (uma quarta) de café em pó. Isto para
os urbanos e rurais até de 50 km da cidade. Para os da cidade tem
ainda um balde de sopa, de cinco litros, para segurar os que estão
pranteando o falecido.
Mas Acopiara ainda não tem capela mortuária ou salão para
velórios. Falta pouco para que isso aconteça. Até sugeri que pedissem
ao SENAC ou ao Fome Zero um curso de carpideira para que haja
um pouco de choro. Já não se pranteia os mortos como antigamente.
Choro com emoção forte, hoje, só dos familiares das vítimas das
chacinas e de enchentes, nos grandes centros ou dos ganhadores e
perdedores, nas Olimpíadas de Pequim, no Jornal Nacional.
Nas funerárias, há estórias inacreditáveis. Há poucos meses, uma
família de Iguatu foi a Acopiara comprar um caixão para enterrar a
perna amputada de uma senhora. Não queriam que ninguém de Iguatu soubesse. Mas queriam um caixote. Depois de ampla negociação,
a perna veio do Iguatu e foi enterrada num caixão em Acopiara. Um
mês depois, a senhora faleceu. A família voltou à Acopiara e comprou
outro caixão e pediu que fosse providenciado o enterro. Acomodada
numa noite no caixão, o empregado da funerária notou algo diferente,
na hora do fechamento no dia seguinte. Foi discretamente informado
de que a família fora a Acopiara resgatara o que restara da perna
e a colocara dentro do caixão para que a falecida a levasse para a
eternidade. É verdade.
Nos tempos chaplinianos, o velório tem de tudo. Não é só sopa,
bolacha e café. Tem também televisão ligada, rádio de pilha, revista de fuxico e aquela que matou o guarda, sorvida em copinhos
de plástico para espantar o sono. Tem também altos papos sobre
as virtudes dos mortos, escassas ou caudalosas, ou e as glórias dos
vivos. Há caras e bocas, flertes e olhares.
(*) JB Serra e Gurgel, (Acopiara), jornalista e escritor.

Dr. Leão Sampaio, um político como poucos
José Jézer de Oliveira (*)
Ninguém é unanimidade, como se costuma dizer. Há quem diga,
no entanto, que, se não o foi, faltou muito pouco para que o médico
Leão Sampaio gozasse plenamente dessa excepcional condição,
pelo menos em Barbalha, sua cidade natal, tamanho o conceito e o
grau de estima de que desfrutava como pessoa e como profissional
entre seus concidadãos. Ainda hoje, decorridos quase 20 anos do
seu falecimento, Barbalha guarda dele uma lembrança saudosa e
imorredoura. Seu nome é evocado de maneira carinhosa e respeitosa não só pela população barbalhense, mas em toda a região do
Cariri, onde é reverenciado como uma legenda viva de dignidade
e honradez, um exemplo raro de cidadão que fez da medicina um
sacerdócio e da política nobilitante ofício a serviço da comunidade.
Uma das lembranças que se tem de Leão Sampaio é a do médico
prestimoso, do político atencioso, do cidadão fidalgo, que a todos
tratava de igual maneira, independente de cor ou condição social.
Mercê dessas e de outras qualidades, seu nome ultrapassou as fronteiras do Cariri e, em conseqüência, para atender a grande demanda
dos que o procuravam para uma consulta médica, teve de abandonar
a Oftalmologia, sua especialização, e dedicar-se à clínica geral.
Dotado de extraordinário espírito público, a perspectiva de ingressar na política passou a ser uma exigência da gente barbalhense
que enxergava no jovem médico a pessoa ideal para representá-la
no Legislativo federal. Assim é que, aos 36 anos, é eleito deputado
à Assembléia Nacional Constituinte, instalada em novembro de
1933. Com o encerramento dos trabalhos legislativos constituintes,
em 16 de julho de 1934, promulgada a nova Carta Constitucional,
a Assembléia se transforma em Câmara dos Deputados, que funcionou até 10 de novembro de 1937, com o golpe que dissolveu as
Casas Legislativas. Com a retomada da democracia, em 1946, Leão
Sampaio retornou à Câmara dos Deputados, onde permaneceu por
28 anos, ao fim dos quais se retirou da cena política para dar lugar,
na Câmara, ao filho Mauro, também médico, que acabara de deixar
a Prefeitura de Juazeiro do Norte.
Todo o tempo em que esteve como deputado, Leão Sampaio
demonstrou extremado zelo no cumprimento do mandato parlamentar, não fazendo da política instrumento de propósito pessoal,
nem dela uma profissão, como muitos o fazem. Portou-se sempre
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com a dignidade que o cargo exige. Na Câmara, teve uma atuação
discreta, mas eficiente, voltado exclusivamente para as questões
de maior interesse da comunidade caririense, com destaque nas
áreas de educação e de saúde. Uma particularidade: aproveitava os
períodos de recesso parlamentar para retomar a atividade médica,
atendendo, de graça, a todos que acorriam ao seu consultório em
Barbalha. E o fazia movido unicamente pelo sentimento cristão de
solidariedade. Gestos como esse sedimentavam cada vez mais na
gente barbalhense profundo e reverencial respeito por ele.
Figura da maior expressão política já existente em Barbalha, em
todos os tempos, Leão Sampaio rejeitava, no entanto, a condição de
líder político que, efetivamente, lhe era devida por força do elevado
grau de prestígio de que desfrutava junto ao povo de sua terra. Temia,
ao que parece, se associasse a idéia de liderança à de chefe político,
nos moldes tradicionais então vigentes na região e representado na
figura dos todo poderosos senhores de engenho ou na classe dos
oligarcas urbanos que por muito tempo dominaram o cenário político
do interior sul-cearense e que faziam lembrar a imagem coronelesca
do soba acapangado e atrabilioso, dono de um exército de eleitores
submissos às suas ordens e aos caprichos de sua provinciana e
onipotente majestade. Não o seduzia a idéia de ser líder político,
que parecia não ajustar-se ao seu temperamento e ao seu modo de
encarar o exercício da política, para ele um importante instrumento
a serviço do povo, nunca um objeto de satisfação pessoal. No rol
das suas virtudes não havia lugar para a vaidade, para a prepotência
ou para o sentimento de superioridade. Leão Sampaio era um cultor
da simplicidade. Como também o era, por índole, da afabilidade e
da solidariedade humana, traços vigorosos da sua personalidade.
Era um fazedor de amigos, um semeador de felicidades, na justa e
correta expressão do padre Antônio Vieira, seu contemporâneo na
Câmara dos Deputados. A política que exercitava não comportava
incompatibilidades de natureza pessoal, por sinal, prática comum
ao exercício da ação partidária. Na sua tabuada política não existia
a operação de dividir, só a de somar. Por isso, evitava envolver-se
nas liças entre as facções políticas locais, geralmente carregadas de
passionalismo. Mantinha-se à distância, o quanto possível. Assim,
era preservada a incolumidade de sua respeitável e paradigmática
figura de amigo de todos, que pairava acima das questiúnculas de
natureza político-partidária, não obstante fiel a vida toda ao seu
partido, a UDN, até a extinção da sigla decretada pelo presidente

Castelo Branco, parente próximo de sua esposa, Odorina Castelo
Branco Sampaio. Havia da parte dos próprios correligionários o
cuidado de blindar a imagem de consenso de Leão Sampaio na
política barbalhense, evitando seu envolvimento pessoal nos embates travados entre as diversas agremiações partidárias, também
pelo fato de nenhuma delas lhe fazer oposição. Primeiro, pela
respeitável figura que ele encarnava de político, sério, correto, sem
mácula, inatacável. Segundo, porque incalculável era o número de
admiradores, de amigos e de eleitores de Leão Sampaio agrupados
no interior dessas instituições partidárias. O que parecia confortável
para ele, às vezes era causa de desconforto, mormente no período
de campanha para eleição de prefeito. Por fidelidade ao partido,
era dever seu declarar apoio ao candidato da agremiação, embora
não fosse do seu feitio fazer acepção de pessoas, nem mesmo em
política. Evitava, por isso mesmo, subir em palanque para pedir
votos. Sabia que no palanque contrário, o candidato era, geralmente,
pessoa de sua estima, até mesmo parente ou fiel eleitor seu. Crucial,
portanto, para ele, foi a vez em que, ameaçado de perder a eleição,
o candidato a prefeito do seu partido apelou para que fosse ao
comício e declarasse de público o seu apoio. Leão Sampaio cedeu
ao apelo do aflito correligionário. Subiu ao palanque e discursou.
Ocorre que, após tecer rasgados elogios ao candidato, apontando as
qualidades morais, intelectuais e outras mais de que era portador,
aconteceu o que todos que se achavam no palanque temiam que
acontecesse: não resistindo ao impulso do seu coração bondoso, e
para não magoar o candidato contrário passou a tecer-lhe os mesmos
elogios, concluindo por afirmar ter a certeza de que, se eleito, o
oposicionista também muito faria por Barbalha.
Assim era o Doutor Leão Sampaio, que até mesmo em política
era incapaz de provocar ressentimento ou mágoa.
A sua morte, em 24 de novembro de 1988, próximo de completar 92 anos, causou comoção em toda a região do Cariri e
consternação jamais sentida na cidade de Barbalha, que se prepara
para reverenciar a memória do seu inesquecível filho, com a celebração em novembro próximo do vigésimo aniversário do seu
desaparecimento.
(*) José Jezer de Oliveira, jornalista, ex-presidente da Casa do
Ceará em Brasília.
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Acredite! Cearense de Arneiroz inventou a Coca Cola.

TALENTO BRASILEIRO
NO BRASIL TEM DESSAS COISAS. FELIZMENTE, QUANDO
DEUS FEZ O MUNDO, NÃO ESTABELECEU RESERVA DE MERCADO PARA A INTELIGÊNCIA.
CONHEÇO VARIAS HISTÓRIAS COMO ESTA. VAMOS CONFERIR A SAGA DESTE ILUSTRE CEARENSE DE ARNEIROZ.
Pois veja só mais essa e saiba que não é só no futebol que exportamos talentos:
A Coca-Cola levou 25 anos em intrincadas pesquisas secretas
para desenvolver a Coca Zero, hoje um tremendo prodígio em vendas.
O maior sucesso da empresa em 40 anos!
Mas e o que o sucesso de uma das maiores multinacionais do
mundo tem a ver com o pobre Brasil desperdiçar talentos?
Voce sabia? O pesquisador master do projeto Coca Zero, o cérebro por trás do sucesso, um cara super valorizado e comemorado
pelos súditos de Mister Bush é um tal de doctor Silva. Só pode ser
brasileiro com esse nome né? E se eu lhe disser que o primeiro nome
dele é Raimundo? E nordestino, “bichim”!
Pois , o cara atende por doctor Raimundo Alves da Silva, nascido
no sertão seco e sofrido do Ceará! Vale a pena conhecer sua incrível
história que aqui resumo, com alguns floreios, confesso, de uma
entrevista dele numa revista americana:
A cidade natal de nosso doutor Raimundo é uma tal de Arneiroz
(Arnei o que? Quem ouviu falar?). Ela fica no alto sertão cearense,
conhecido lá como região dos Inhamuns, 400 km ao sudoeste da
capital Fortaleza. Lugarzinho longe de tudo, um poeiral danado e
de muita miséria. Quando ele nasceu, há 45 anos, Arneiroz tinha só
6 anos que havia se emancipado do município de Tauá (importantíssimo saber, um pouco de cultura pros brô!). Não tinha quase nada em
Arneiroz da civilizaão tecnológica. Coca-Cola só tinha em Tauá!
A família Silva morava na zona rural, em um sítiozinho distante
da cidade, de colégio, posto de saúde e tudo o mais. Na casinha
da família não havia nem luz, nem água encanada, nem piso, nem
fogão!
O pai de nosso gênio de cabeça chata se mandou de lá fugindo
da seca para São Paulo (sempre Sampa, meu!). Somente depois
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de algum tempo e de arranjar emprego numa obra (depois, melhor
de vida foi porteiro) e conseguir um barraco, trouxe a mulher (com
o maior barrigão, claro) e mais cinco filhos. O da barriga morreu
no caminho e o Raimundim, seu nome familiar, era o mais novo, o
caçula. Portanto o nosso herói aqui foi um pau de arara!
Quando chegou em Sampa, com seis anos, ele já era meio assim
auto-didata. Praticamente se alfabetizara sozinho, já que pouco
conseguia ir à escola no sertão, porque ficava muito longe de casa e
o “fusca” da família, um jumento, morrera de fome e sede na seca. A
mãe era analfabeta e o pai quase, mas mesmo assim, naquele tempo,
cuidava só da roça, da sobrevivência, não tinha tempo para ensinar
os moleques barrigudinhos (de verme).
“Raimundim”, “cabra da peste”, teve que trabalhar e estudar ao
mesmo tempo desde criança.. um sacrifício danado!
Ele, na entrevista, cita agradecido ao pai, pobre mas trabalhador
e dedicado à família e que em São Paulo fez muitos sacrifícios para
que nosso dedicado Raimundim estudasse e se formasse (como ele
diz: “e virasse gente”).
Esforçado, persistente, “inteligente da gota”, dedicado ao extremo e outros adjetivos mais, ele conseguiu passar no vestibular para
a Química da USP e a partir daí decolou!
Após graduar-se, conquistou uma bolsa de uma ONG para pósgraduaão em Campinas, depois outra para mestrado, seguida de
doutorado no famoso Massachusetts Institute of Technology, nos
States.
Aí os americanos conheceram o “danadim”! Viram logo que ele
era uma mina. Claro que não deixaram mais o doctor Silva voltar.
Foi contratado pela Coca em Atlanta e lá fez uma ascendente e
brilhante carreira.
É hoje um nome tremendamente respeitado e valorizado no meio
acadêmico, tecnológico e científico dos Estados Unidos. É o cara!
É uma história bonita, de sucesso e digna de exemplo a desse
cearense danado da molesta!.
Quando beber uma Coca Zero, lembre-se que seu alquimista
inventor foi um brasileiro, nascido bem pobre, fugido da seca, que
venceu por esforço próprio.

Coelce é a 9ª. maior empresa do
Nordeste por receita líquida
A Revista Valor 1000, de agosto, publicou
a relação 50 maiores empresas do Nordeste,
por região, figurando a Coelce como a 9ª. com
uma receita liquida de R$ 1,792,4 milhões. O
Ceará ficou com 10 empresas na lista, a Bahia
com 14 e Pernambuco com 10.
As empresas cearenses ficaram assim
ranqueadas:
11ª Farmácia Pague Menos, R$ 1.250,3
milhões
12ª Vicunha Têxtil, R$ 1.189,5 milhões
13 ª Grendene, R$ 1.186, 2 milhões
14ª M. Dias Branco, R$ 1;164,7 milhões
16ª, J Macedo, R$ 1.944,6 milhões
17 ª Norsa, R$ 793,2 milhões
42ª , Esmaltec, 455,0 milhões
48ª Cagece, R$ 428,9 milhões
49ª Vulcabrás Nordeste, 418,2 milhões.
As empresas Azaleia Nordeste, Grendene e Vulcabrás Nordeste
e Dilly Nordeste aparecem entre as melhores do setor têxtil, couro
e vestuário.
O Banco do Nordeste do Brasil, sediado em Fortaleza, pelo critério
de ativo total, aparece no 18 lugar no ranking de finanças, com ativos
de R$ 14,143,1 milhões.
Entre as mil empresas do Brasil, pelo critério de receita liquida,
a empresa cearense melhor localizada é a Coelce, em 156º lugar,
seguindo-se a Farmácia Pague Menos, em 208º, a Vicunha Têxtil,
em 218º, a Grendene, em 219, , M.Dias 223º, J. Macedo, 254º, Norsa
324º, Esmaltec, 518º, Cagece, 549, Vulcabrás, 556º, EIT, 562º, Endesa
Elétrica, 612º, Dakota Nordeste, 846º Dilly Nordeste, 939, ,
A empresa do Nordeste melhor classificada entre as mil empresas
do Brasil é a Braskem, da Bahia, em 17º lugar, seguindo-se a Alesat,
do Rio Grande do Norte, em 47, a Tim Nordste, de Pernambuco, em
72º, a Caraiba Metais, da Bahia, em 85º, a Coelba, da Bahia, em 88º,
a CELPE, de Pernambuco, em 134º, e a Coelce, em 156º.
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Leituras II

A poesia maior de Luciano Maia

Edmílson Caminha
Em 26 de junho, realizou-se na Casa do Ceará, em Brasília,
o lançamento da oitava edição de “Jaguaribe, memória das
águas”, do poeta Luciano Maia, em comemoração aos 25 anos
desse que é um dos mais belos e vigorosos poemas da literatura
brasileira. Elegante como sempre, Lustosa da Costa não se
estendeu como poderia ao apresentar o autor, e me transferiu
logo a palavra, quando caberia a ele, sozinho, discorrer sobre
a pessoa e a obra do ilustre homenageado.
Comecei por dizer que, que se não é fácil ser cearense,
menos ainda o é ser poeta no Ceará, onde nasceram, por benevolência do destino, Patativa do Assaré, José Albano, Padre
Antônio Tomaz, Jáder de Carvalho, Antônio Girão Barroso,
Cláudio Martins, José Alcides Pinto, Francisco Carvalho,
Loyola Rodrigues, Linhares Filho, Márcio Catunda, Adriano
Espínola, Roberto Aurélio e tantos outros, que não me ocorreram à lembrança no momento. Pois Luciano Maia, fosse pouco
haver nascido em Limoeiro, é poeta dos grandes, como prova
a força poética de “Jaguaribe, memória das águas”.
“Nos longos céus, de esperas e de enganos, / a água da
memória vara o tempo / em minutos, em meses, em milanos.
/ E permanece intemporal o rio, / lançando ao tempo o eterno

desafio.” São versos que poderiam trazer o nome de Drummond, de Schmidt, de Mauro Motta, de Jorge de Lima ou de
qualquer outra figura maior da poesia brasileira. Somam quatro
os cantos que compõe o livro: “dos elementos”, “das nascentes”, “da vida e da morte” e “da água e do tempo”. Podemos
lê-los um a um ou senti-los na inteireza de conjunto, como
peças de uma grande unidade, à semelhança das estações de
um longo percurso. Teríamos aí, então, o que em francês se
chamaria “poème fleuve” (por analogia com o “roman fleuve”)

— não por cantar um rio, mas pelas centenas de versos que o
constituem, como água a fluir na correnteza.
“Já morri, Jaguaribe, as tuas águas, / para em futuros tempos
renascê-las. / Transcendi tantas dores e estas mágoas / são regálas assim, são revivê-las.” Primeira estrofe de um admirável
soneto, nela se encontram todas as virtudes de quem a criou:
o conhecimento técnico, a invenção sintática, a expressão
original do sentimento.
Porque Luciano Maia nasceu poeta, sim, mas também se
fez poeta, ao dominar na plenitude os instrumentos e os padrões da “ars poetica”. Com o “saber de experiências feito”,
o cantor jaguaribano vai da poesia popular à tradição mais
erudita, tornando-as, com rara competência e brilho incomum,
matéria de alta poesia.
A par da relevância literária, note-se a beleza das composições de Audifax Rios, que como o paranaense Poty Lazzarotto,
faz-se co-autor das obras que ilustra, pela riqueza da inspiração e pela qualidade do que realiza. Por todas essas razões,
“Jaguaribe, memória das águas” é poema que toda literatura
gostaria de ter. Patrimônio da literatura cearense, só nos cabe
sentir orgulho pelo privilégio.
(*) Edmilson Caminha, escritor, assessor técnico da Câmara dos Deputados

Cárcere Privado
Gervásio de Paula (*)
A maioria de motoristas e cobradores de ônibus,em
Fortaleza,é civilizada,tratável,solítica e obsequiosa.Até humanista.Ninguém é perfeito.Tal conceito estende-se a uma minoria.Diz-se também;toda regra tem exceção.No caso de alguns
motoristas e cobradores esta exceção requer uma reavaliação,
readaptação à regra geral,em sentido positivo,por métodos
psicológicos, práticas analíticas e reeducação social.
Quinta-feira recente (dia 5),entre às 9hs e 10hs da
manhã,um cidadão de uns 70 anos de idade, apressado em
chegar a agência do Bradesco - Antonio Sales, com Joaquim
Nabuco- para receber sua minguada pensão, pegou uma topique na esquina de Antonio Sales,com Silva Paulet. Entrou,
pagou logo a passagem e recebeu o troco.Nunca tirara passe
livre.Iria descer na parada seguinte.

Tinha uma hematoma no pé e um joelho inflamado.
Seqüelas de atropelamento sofrido há alguns meses, além
do peso da idade.Pedira para descer na próxima, após pagar
a passagem.
Ao chegar onde ia descer surgiu a exceção à regra dos
civilizados.Ao tentar sair pela frente, o motorista fechou-lhe
a porta na cara.O cobrador disse que ele tinha de passar pela
roleta,quando seria tão simples rolar a borboleta.Mas, havia
uma gravadora à frente do guiador, vigiando-os - os patrões
não confiavam neles - registrando todo movimento na frente
interna do veiculo.Eles seriam multados se um passageiro
saísse pela frente, sem pagar a passagem.
Os dois ignaros, coitados,será que desconhecem que a gravadora ao registrar a saída do passageiro,também registrara o
pagamento e o recebimento do troco? Aí fixou-se a implicação
com o idoso.A topique nem pegava mais gente - em prejuízo

da empresa.Diziam aos passageiros, nas paradas, que tinha
um homem teimando em só sair pela porta da frente.
Não reconheciam os direitos do idoso.
Finalmente, uma senhora, de espírito civilizado e humanista, levantou-se e se apresentou como testemunha de que
o senhor desceria pela porta dianteira.Porquanto, pagara a
passagem.Caso as duas antas fossem chamadas por seu patrão
- o que talvez nunca tenha acontecido – ela explicaria, o que
a gravadora já guardara, que o velho pagara a passagem e até
recebera o troco.
Talvez tenha sido essa a primeira vez, em Fortaleza, à vista
pública, um transporte coletivo transformado em cárcere privado de um idoso, pela grossura de dois robôs batizados.
(*) Gervásio de Paula (Fortaleza) jornalista.

Poetas Cearenses de ontem, de hoje e de sempre
Henriques do Cerro Azul (*)
O Ceará é uma terra poética. Por isto todos os cearenses são
poetas ou gostam de poesia. Quando não são poetas populares
(cantadores sertanejos) são poetas eruditos. E quando não são, gostam de poesia. Assim, seja médico, engenheiro, bacharel, detentor
de alto cargo (político, jurídico ou técnico), agricultor, ou cargo
subalterno, letrado ou analfabeto, vamos ver, é poeta!
Por isto, como também sou poeta, resolvi falar sobre poetas
do Ceará, alguns dos quais conheço, ou conheci pessoalmente,
outros conheço só de nome. Vou falar daqueles cujos versos estão
ao alcance da minha mão.
Certamente haverá desencontro de opinião da minha com a de
outros, mas temos que ter uma opção ou escolha.
Aqui trarei poemas, uns antigos, outros modernos, sem me
preocupar com estilos e gêneros.
POETAS DE ONTEM
Citarei, dos poetas de ontem, o maior poeta sertanista do Brasil, Juvenal Galeno (27/9/1836-7/4/1931). Não conheci o ilustre
poeta, mas freqüentei bastante a sua Casa, sob a batuta de sua
filha Henriqueta e de seus familiares. Transcrevo um soneto em
que ele fala de sua reputação como poeta (foi visitado até por
Gonçalves Dias).
“O VELHO POETA
Se vires um poeta encanecido,
Dos amigos doutrora abandonado, Sem vista para ler, mas
confortado; Das ruas nas palestras esquecido...
Na cidade natal desconhecido,
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No país em seus versos celebrado E entre o povo por quem fora
escutado, Muitas vezes, então, desvanecido...
Ai! Sou eu que morrendo nos meus lares Deixarei como herança
à pátria amada Minhas Cenas E Lendas Populares...
E voando das almas à pousada,
De lá espero ouvir os meus cantares Consolado à pobreza
abandonada.”
Realmente, quem hoje no Ceará, ou no Brasil, não conhece a
bela quadrinha: “Minha jangada de vela,/ que vento queres levar?/
Tu queres vento de terra/ ou queres vento de mar?”.
Aqui vai nossa homenagem a Juvenal Galeno
Outro grande poeta do passado foi Otacílio de Azevedo
(11/2/1892-3/4/1978), poeta que conheci pessoalmente e me dou
com todos os seus filhos, todos grandes intelectuais, como o crítico e
poeta Sânzio de Azevedo, o astrônomo Rubens de Azevedo, o famoso
Nirez (Miguel Ângelo) e Maria Consuelo (tradutora).
Sei, de cor, inúmeros de seus sonetos. Dentre eles transcrevo:
“FELICIDADE
Há não sei que anos luto e em vão perquiro os meandros do
destino, na ansiedade de saber o suavíssimo retiro
onde se esconde essa felicidade...
Será no oiro aos montões? Na arte que admiro?
Ou no riso da criança em tenra idade? Ou do que morre no
último suspiro ou num beijo sensual dado à vontade?
Grito, porém só o eco me responde e repercute na amplidão
tranqüila
o meu tremendo e irrespondível – onde?
Existe, sim, mas num âmbito ignorado e aquele que correr para

possuí-la se julgar que é no amor, é um desgraçado!
POETAS DE HOJE
Entre os poetas de hoje, conheço pessoalmente desde a minha
infância e adolescência o inexcedível poeta e crítico literário Sânzio
de Azevedo, filho do grande poeta de ontem Otacílio de Azevedo.
O fato é que também meu pai era poeta, chamado Serra Azul,
e era grande amigo do poeta Otacílio, a tal ponto que os filhos de
ambos se conheciam e eram amigos comuns.
Meu irmão, dez anos mais velho do que eu, o Luís, e o meu
primo Raimundo de Paula Barros, eram amigos íntimos do Poeta
e astrônomo Rubens de Azevedo (que dá nome ao Planetário de
Fortaleza), e é irmão do Sânzio de Azevedo, mais novo. E nós, eu
e Sânzio, poetas e amigos desde da nossa adolescência, quantas
vezes falamos de nossos poemas e trocamos idéias literárias!
Hoje vou transcrever o soneto do Sânzio:
“FORTALEZA
Eu bem sabia, Fortaleza! Enquanto estive no teu seio,
à pobre inspiração nunca me veio um verso que pintasse o
teu encanto.
Hoje, bem longe, entanto,
desejo celebrar-te; e enquanto em cheio me pesa nalma tua
ausência, anseio que a minha voz não se dilua em pranto...
somente assim distante (eu bem sabia) tão forte sentiria
o teu fascínio, ó lírica cidade!
Pois se não tenho a ti como desejo, ó Fortaleza amada, eu te
revejo com os olhos da saudade...”
(*) Henriques do Cerro Azul(Uruburetama), poeta.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Bezerra de Menezes: o Diário de um Espírito´
está nos cinemas
Em 25.08, os dois canhões de luz que guardam a entrada do Cine
Odeon, no Rio de Janeiro, estavam acesos para
celebrar o cinema cearense, mais precisamente
a pré-estréia do filme
“Bezerra de Menezes: o
Diário de um Espírito”,
biografia do médico cearense mais conhecido
pelo seu trabalho de caridade e por ser um
dos nomes de maior referência da Doutrina
Espírita no País. Cidade escolhida como
morada por Bezerra de Menezes, nascido
no interior do Ceará, o Rio de Janeiro foi
uma das 13 capitais que puderam conferir
o longa-metragem antes de sua estréia nacional, amanhã, aniversário de 177 anos de
Bezerra de Menezes.
Fortaleza, Recife, Salvador, Teresina, Brasília, Goiânia, Belém, Belo Horizonte e São
Paulo também tiveram pré-estréias. “A receptividade tem sido maravilhosa. É uma surpresa
saber que Bezerra de Menezes é tão querido
no Brasil inteiro, não apenas pelos espíritas,
mas pelos católicos, umbandistas e legionários
da boa vontade”, empolga-se Luiz Eduardo
Girão, um dos produtores do filme.
Projeto encomendado
Produzido pela ONG Estação da Luz,
“Bezerra de Menezes: o Diário de um
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Espírito” estréia com
ares de superprodução. O
orçamento foi de R$ 2,7
milhões, a distribuição é
da Fox Filmes do Brasil
e o lançamento conta
com o apoio da Globo
Filmes. “Tudo tem dado
certo desde o início. Não
tivemos problemas para
captar recursos, nem com
a distribuição do longa.
Todos têm acreditado no potencial do filme”,
orgulha-se Eduardo Girão em meio a vários
repórteres presentes na pré-estréia.
“O filme é um projeto de uma entidade:
a Estação da Luz”, conta Glauber Filho,
que co-dirige o filme juntamente com Joe
Pimentel. “
Filmado a partir de fragmentos da memória
de Bezerra de Menezes, o filme procura manter
a originalidade dos fatos, fugindo de possíveis romantizações. “Optamos por essa linha
dramática e evitamos fazer uso de licenças
poéticas”, explica o diretor. Outra escolha foi
a de não fazer do filme um manifesto espírita.
“O fato de não ser espírita e não seguir rituais
religiosos evitou que a produção ganhasse um
caráter doutrinário e dogmático”, revela. “O
longa é a biografia de um personagem espírita e vai atrair um público que já o conhece
e um outro curioso para saber quem foi esse
homem”, acredita Glauber.

Supersimples formaliza 500 mil empresas
O Simples Nacional, ou Supersimples,
registra, em seu primeiro ano, a primeira
série de resultados
positivos para a economia do País.
De acordo com o
Sebrae Nacional, 500
mil novas empresas do setor se formalizaram entre
julho de 2007 e julho deste ano, juntando-se às mais
de 1,5 milhão que aderiram ao Supersimples desde o
início.Aarrecadação do tributo saltou de R$ 1,4 bilhão
em agosto de 2007, para pouco mais de R$ 2 bilhões,
no mês passado.Ainda na avaliação positiva, o Sebrae
ressalta a efetiva redução de tributos para a maioria das
micro e pequenas empresas, a consolidação de benefícios e incentivos fiscais e o aumento da participação
do setor nas licitações governamentais.
Entre os entes da federação, os municípios foram
os mais beneficiados. Em alguns casos, a arrecadação
de ISS das micro e pequenas empresas aumentou
50% desde o início da vigência do Supersimples.
As prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro
lideram a arrecadação, segundo o Comitê Gestor do
Simples Nacional. O Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério do
Trabalho, registrou ainda crescimento de 5,85% no
número de empregos formais no setor, enquanto o
Departamento Nacional do Registro de Comércio,
órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, detectou aumento de 13,82%
na abertura de empresas.
Tramitação - O Supersimples foi criado por
meio da Lei Complementar 123/06, que instituiu

o Estatuto Nacional
da Microempresa e da
Empresa de Pequeno
Porte, também conhecido como Lei Geral
da Micro e Pequena
Empresa. A lei foi
sancionada pelo presidente Lula no fim
de 2006, mas o Supersimples só passou a vigorar
efetivamente em 1° de julho de 2007.
Na prática, o sistema unificou oito tributos
federais, estaduais e municipais que incidiam
sobre as micro e pequenas empresas: Imposto de
Renda, IPI, CSSL, Confins, PIS/Pasep, Contribuição Patronal para a Previdência Social, ICMS
e ISS. Eles foram substituídos pela aplicação da
alíquota global de 4% a 17,42% sobre a receita
bruta da micro ou pequena empresa, conforme
seu setor e faturamento. Beneficiam-se da lei as
microempresas com faturamento anual de até R$
240 mil reais, e as empresas de pequeno porte, que
faturam entre R$ 240 mil e R$ 2,4 milhões.
Aprimoramento - Apesar da avaliação positiva,
o Supersimples ainda carece de aprimoramentos.
A expectativa atual é pela conclusão do Projeto
de Lei Complementar 2/07, do deputado Antônio
Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), que amplia
as vantagens do Supersimples para o chamado
Microempreendedor Individual (MEI), com
receita bruta anual de até R$ 36 mil. A matéria já
foi aprovada na Câmara e está sob a análise do
Senado. Na avaliação do Sebrae, a criação do MEI
pode formalizar cerca de 8 milhões de negócios
que atualmente ainda estão na informalidade
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Leituras III

Costa do IAPC

Lustosa da Costa (*)
“Seu”Costa era oriundo de família humilde. Meu avô,
o velho Chico Bento,chegou a matar porco no morro do
moinho,em Fortaleza, para assegurar o sustento e da prole. A
avó materna,Vitalina, precisou at passar roupa,engomar para
ajudar a manter a familia,no tempo das vacas magras. Alias,não
havia vacas ,nem magras,muito menos gordas.Era mulher atirada que se fez comadre de gente importante a que recorria para
encaminhar os filhos. Apesar de tal nascimento modesto ,meu
pai cultivava hábitos civilizados.
Nos nossos tempos de residencia em Sobral, lá em casa,sempre
houve piano,embora ninguém se interessasse por aprender a
tocar o nobre instrumento muisal. E mobília antiga de jacaranda
entalhada. Ele degustava rãs que,então,ainda não se chamavam
rãs e,sim gias e eram criados, ao pé do pote, da jarra dagua
para consumo familiar .Fabricava cerveja que,à falta de refrigeraão, detonava as tampas metálicas no silêncio cavo das
madrugadas.
Bem que ele tentou e você verão a seguir que fosse alguma
coisa na vida.Até se esforçou.Em vão. Aos sete para oito anos,me
fez subir ao palco da Casa Proquial de Groairas para ler discurso
que escrevera. Logo mais,aos nove anos, recebi dele caderno,de
capa dura, para iniciar meu diário que foi,como tenho dito,relato
apaixonado,faccioso da campanha eleitoral de Jacinto Antunes
à prefeitura de Sobral em 1947.
Levava-me às enfadonhas reuniões da Congregaão Marina
e da Conferencia dos Vicentinos. Sem falar nas visitas que fazia
residência do erudito cego,monsenhor Fortunato Linhares que
lhe falava dos tempos anteriores à separaão dos continentes

em que o mar banhava a serra da Ibiapaba, se bem me lembro.
Pos-me a estudar com os frades franciscanos alemães porque o
estudo era bom e barato.Aos 15 anos,pretensioso como sempre
fui, lhe pedi de presente de aniversario o grosso exemplar da “
Treplica” ,de Carneiro Ribeiro a seu ex-aluno Ruy Barbosa,por
conta da redaão do anteprojeto do Codigo Civil. Lá em casa,
foi ressuscitada a Academia Sobralense. Quando , mais tarde,
sai do seminário, encontrei em casa,régio presente que li, logo,
curioso,algo escandalizado. Eram as principais obras de Gilberto
Freyre, “Casa Grande & Senzala”, “Sobrados e Mucambos”
mais” Nordeste” . Li ,ainda, “ Nordeste” , de Silva Mello,outro
livro precioso. Viu,com simpatia, minha subida ao palanque
eleitoral de Chico Monte e Paulo Sanford,em 1954,para proferir
discursos a favor da eleião de ambos. Em casa redigia,sozinho,o
jornalzinho “0 Reino de Cristo” ,da Congregaão Mariana. E
me conseguiu com Adonias Carneiro,gerente do “ Correio da
Semana”, que ainda hoje circula,.oportunidade de ali trabalhar
e publicar,em final e agosto, o primeiro artigo assinado.
Era considerado bom orador popular dos tempos em que a
garganta do orador era quem comandava o espetáculo pois ainda
não havia microfones nem alto falantes. E se vangloriava se receber mais aplausos que um cara, de educaão regular, excelente
formaão cultural do Seminário, Edgard Linhares que ainda hoje
está na moda nos meios educacionais. Gostava de contar o que
o Bispo dizia de suas intervenões “ Vem o Edgar e pronuncia
conferencia erudita, escorada em autores celebres. Depois o
Costa dá uns três a quatro gritos e é quem recebe palmas.”
Os nossos padres
Nossa casa vivia cheia de padres cuja amizade meu pai

cultivava. Ele se orgulhava de certa feita ver dezesseis chapéus
eclesiásticos sobre a mesa de jantar, indicaão de quão benquisto era do clero,o que levava o doutor José Saboya a ironizá-lo
chamando-o “Mons Costa”. os padres exerciam o controle da
sociedade através de códigos rígidos cobrados no silencio dos
confessionários ou do alto dos púlpitos e influíam, acintosamente,
na atividade político partidária.As mulheres não podiam comparecer aos templos trajando roupas decotadas, sem mangas.
Ninguém poderia brincar o Carnaval, festa que era um sucesso
na cidade, apesar do interdito do bispo e dos padres.D.José
falava das senhoras e senhoras sobralenses ,que se entregavam
a tais folguedos, como messalinas a quem aguardava o fogo
do inferno.
Não exercia ,porém, nenhum controle sobre a alegria de viver
do pupilo amado,Padre José Palhano de Saboya, apontado,em
manchete do “Diário do Povo”,como freqüentador,junto com
a namorada, de apartamento no Excelsior Hotel, sem que tal
revelaão gerasse abalo no prestigio perante o chefe e protetor.
Quem aparecia muito lá em casa era ele, o padre Palhano de
Saboya, delfim do bispo, que atroava a cidade com o ruído de sua
poderosa motocicleta, andava no automóvel de luxo do bispo, e,
por fim, voava em seu avião, consolidando,ainda, merecida fama
de dom Juan. Quando meu pai o levava ao tratamento médico,
no final da vida, lamentou-se
“ Costa, tive tantas mulheres e hoje morro sòzinho”.
Dona Dolores, que vinha no banco de trás do carro ,o repreendeu e ele se desculpou:
‘ Não me lembrei, Maria, que você vinha conosco”.
(*) Lustosa da Costa,Sobral), jornalista e escritor

Falta Garçon
Wilson Ibiapina (*)
Fortaleza quer se credenciar como um dos destinos turísticos
do país. Só praia ninguém agüenta.
Tem que ter uma programação envolvendo compras, visitas
a lugares históricos, bons restaurantes, shows. Atrações que
ocupem o visitante durante o dia.
O cara chega morto de cansado ao hotel, mas querendo ver
mais no dia seguinte. O serviço é fundamental.
Não adianta ter tudo organizado se não tiver quem saiba atender. A mão de obra especializada não pode ser subestimada.
Um garçon pode pôr tudo a perder. O Lustosa da Costa,
pediu um bife num restaurante da cidade. Não conseguiu cortálo e chamou o garçom para reclamar da carne dura. O garçon,
prestativo, não pensou duas vezes. Foi lá na cozinha e trouxe

sabe o que? Uma faca bem amoladinha. Claro, nem passou pela
cabeça trocar a carne por uma mais macia.
Um amigo cearense, há muitos anos em São Paulo, foi passar
férias em Fortaleza com a família e casal amigo. Na praia do
Futuro, assim que sentou debaixo de uma barraca, o garçon,
apareceu:
-E aí lorim, o que vai querer, macho?.
Um garçon já me sugeriu, na praia do Icaraí, em Caucaia
, que pedisse outra coisa, pois sanduíche dava muito trabalho
preparar.
Nessa mesma praia, amigos do Rio me viram perguntar ao
garçon o que ele sugeria para o almoço. E, incrédulos, ouviram
ele pedir que fossemos a outro lugar, sob o argumento de que
o cozinheiro faltara e que a mulher do dono era quem estava
fazendo a comida.

Os garçons não têm culpa. Os donos dos restaurantes é que
devem prepará-los melhor.
Não precisam chegar ao exagero dos garçons da história que
Paulinho Sabóia anda contando. No restaurante, todos os garçons
andavam com uma colher no bolso do paletó para não perder
tempo. Cai uma colher no chão ele a substitui, imediatamente,
sem ter que ir até a cozinha. Carregam também um cordão para
quando, no banheiro, abrir e fechar a braguilha, rapidamente.
- Como faz para por pra fora e guardá-lo? –perguntou o
inocente cliente, intrigado com o cordão.
“Como os outros fazem, não sei, no meu caso, doutor, uso a
colher pra botar pra fora e pra dentro das calças”.
Claro que, no Ceará , não precisamos de tanto perfeccionismo. Basta que saibam nos atender bem.

Brasil bandoleiro expula a morena Marina
José do Vale Pinheiro Feitosa (*)
A ex-ministra do meio ambiente, Marina
Silva é uma ativista. Portanto em seu adjetivo
a raiz da palavra ação. Dado a primeira característica vamos à segunda. Marina tem território
e seu território é a Amazônia, assim sendo o
seu ativismo junta espaço, cultura, política e
humanismo. Sim e meio ambiente. Agora a
terceira característica da ex-ministra Marina
Silva: ela é um símbolo do desenvolvimento
sustentável. Não da inércia, mas da ação inteligente, racional de que o planeta não suporta
a ação destes eternos roedores que nem sabem
para que tanto roem.
O presidente Lula é um nordestino fugido
do subdesenvolvimento. Tornou-se operário
metalúrgico e enfrentou, na luta trabalhista,
a ganância do capitalista que tanto do produzido quer como naco para si próprio. Lula
ampliou sua privilegiada inteligência com
o pensamento paulista, universitário, com
as lutas sociais pelo país e com a militância política no partido do qual foi um dos
fundadores. Para desespero de quem não
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saiu do quarto mofado e cheio de aranhas
do passado que não volta mais, Lula é e era
um dos brasileiros mais preparados para
exercer a presidência da república. Quem diz
diferente o diz por dois motivos: por inércia
de ação ou por ação política contraditória ao
trabalhismo que Lula representa.
Agora junte os dois parágrafos e temos o
problema de hoje, dia 14 de maio de 2008, do
governo Lula. Isso contando as comemorações
de fazendeiros, madereiros e garimpeiros pela
saída de Marina do Meio Ambiente. Comemoram, a rigor, o meio ambiente apenas para
si mesmos. Os megaprojetos que impactam a
Amazônia estão livres dos “empecilhos” das
políticas ambientais e da simbologia da presença de Marina. Como ela mesma disse: perco o
pescoço, mas não perco a cabeça. Marina não
podia, mesmo que quisesse ser diferente. Lula
pode ser diferente de sua origem?
Os bandoleiros da civilização brasileira
têm governadores, têm ministros, têm juízes,
desembargadores, ministros superiores do poder judiciário, têm deputados e senadores. Os
bandoleiros têm mídia, têm grana para comprar

Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista.

consciências, têm pistoleiros para executar e júri
popular para se soltarem. Têm tudo isso, mas
não têm a Marina, morena, que já é bonita com
o que Deus lhe deu. Seu corpo esguio, vestido
como uma indiana que se comunica com os
céus, a cabeça dobrada em sinal de que carrega
as verdades atuais, a voz sofrida que alerta a
todos o que lhes ocorrerá no futuro.
E o governo Lula tem um grande problema.
Quem quer que venha ocupar o ministério
já virá com a sombra maligna que abrirá as
pernas para interesses imediatistas, que não
consideram o futuro. O governo perde em política, em conteúdo programático e por tabela
provoca desgastes nos partidos de esquerda e
nos movimentos sociais. A questão ambiental é,
no atual estágio da civilização, a maior questão
do capitalismo. Sem a salvaguarda simbólica de
um forte movimento ambiental com reforçado
estofo político o governo Lula poderá, pela saída
da Marina, pagar um alto preço que esgarce a
própria origem do presidente.
Agora ficam claros os problemas de demarcação das terras indígenas, a discussão da inflação
dos alimentos, os licenciamentos ambientais, o

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br

liberalismo das posições de Mangabeira Unger.
Aliás, este secretário, que pensou um dia, pela
genialidade que se auto-atribui, completar o
que Marx e Weber deixaram pelo caminho,
se resume, no meu entender, a mero liberal da
costa leste americana. Um liberal de Harvard.
Pois o liberalismo econômico e a flexibilidade
dos direitos sociais estão na raiz dos projetos
de futuro do Mangabeira.
Acontece que assim como o ultraliberal
Friedman disse que não havia jantar de graça,
sabe-se que não existe uma saída de Marina
que seja de graça. Isso é que é ideologia de
classe e que se resume à equação: padronizar
tudo de acordo com os interesses econômicos
politicamente predominantes. Padroniza-se
se combatendo fortemente a diversidade: ambiental, cultural, política e humana. Por isso
pode-se terminar a primeira manhã sem um
símbolo de defesa ambiental dizendo-se: vai-se
um governo pendular mas não a Marina e tudo
que ela representa.
(*) José do Vale Pinheiro Feitosa (Crato),
médico residente no Rio de Janeiro.
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Internet ampliou a procura pelos serviços da Casa. Em agosto, a página da Casa
foi acessada por 4.323 pessoas de 20 países e de 57 cidades brasileiras.
- Loja de artesanato cearense
- Lanchonete
- Ponto de Encontro
- Estacionamento
- Ótica
Em agosto, os links mais vistos
foram: tabela de cursos próprios,
Plano de Ação 2008, tabela dos cursos
terceirizados, Jornal Ceará em Brasilia
de julho e Jornal Ceará em Brasília,
de agosto.
Uma revolução silenciosa vem sendo
operada pela Internet na comunicação da
Casa do Ceará. No momento de fechamento desta nota tínhamos 28.124 visitas,
de janeiro a setembro. É verdade que em
junho batemos o recorde até aqui não
superado, de 5.445 visitas, mas estamos
mantendo a média de 4000 visitas mês.
O site da Casa se tornou uma vitrine
do que oferece à comunidade de Brasília
e Entorno.
A página chama a atenção pelo Brasão,
pela Bandeira, tremulando, e pelo Hino
do Ceará, que pode ser ouvido. Foram
disponibilizadas imagens de tudo quanto
a Casa oferece:
- a Pousada Chrysanto Moreira da
Rocha, com 19 idosos residentes, com
atendimento digno e humano.
- Policlínica com serviços de Dermatologia, Clínica Geral, Cardiologia, Fonoaudiologia, Ginecologia, Neurologia,
Psiquiatria, Psicanálise, Nutrição,
- Odontoclínica
- Museu de Artes e Tradições do Nordeste

- o Núcleo de Folclore com discos,
indumentárias e alegorias que servem
para apresentações de folguedos nordestinos;
- Centro de Estudos José Colombo
de Souza
- Biblioteca Mario Benevides
- Padaria Espíritual de Antonio
Salles
- Galeria de Artes Plásticas com
acervo de 181 peças
- Cursos Profissionalizantes de cabeleireiro, corte e costura, manicura,
culinária, depilação, bordado em pedraria, yoga, pintura em tela, xilogravura.
Gravura e bilro.
- Cursos de Linguas Garcia Lorca, de
Inglês, Espanhol, Francês, Italiano
- Curso de Informática
- Salão Multiuso para eventos, festas,
bodas, aniversários, confraternização
- Sessão de Yoga
- o Parque Aquático, com piscinas
para hidroginástica
- Escola de Futebol
- Academia de Ginástica

O site foi visitado no exterior por
residentes nos Estados Unidos, França, Portugal, Noruega, Japão, Reino
Unido, Holanda, Espanha, Itália e
Alemanha .
No Brasil, os 20 principais acessos
vieram de Fortaleza, São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador., Curitiba, Goiania,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Natal,
Recife, São Luis, João Pessoa, Campinas., Osasco, Arcos, Teresina, Sobral,
Mossoró.

TAF LINHAS AEREAS S.A. ATUA HÁ 51 ANOS NO RAMO DA AVIAÇÃO
Criada na década de 50 para operar em serviços de táxi aéreo, a companhia cearense
cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e de
passageiros
A TAF Linhas Aéreas foi criada por um dos pioneiros da aviação civil brasileira,
Comandante Ariston Pessoa de Araújo, cearense de Sobral.
Em 1957, Ariston fundou a Táxi Aéreo Fortaleza (TAF), com apenas uma
aeronave. Hoje a empresa possui 300 colaboradores e uma frota
de 17 aeronaves, distribuídas em 8 Boeings, 3 Helicópetros, 2
Jatos, 2 King Air, 1 Bonanza e 1 Sêneca.
O processo de ampliação da companhia com Boeings foi
iniciado em 1995, com operações do transporte de passageiros e
cargas. Hoje 5 Boeings 727/200 fazem o transporte de cargas da
TAF para os Correios (RPN) atingindo 10 cidades brasileiras,
incluindo 9 capitais.
Nas linhas de passageiros, a empresa dispõe de 3 Boeings
737/200, que voam entre as cidades de Fortaleza, São Luis,
Belém,
Macapá
e
Caiena na Guiana
Francesa. As linhas transportam uma média
mensal de 16.000 passageiros, chegando a
embarcar 800 pessoas por dia nos períodos de
alta estação.
Além do transporte aéreo, a TAF é
reconhecida pela qualidade de sua oficina de
manutenção e seus serviços de apoio a
aeronaves. Em março deste ano, a empresa
passou a ser a primeira companhia aérea do Norte e Nordeste com certificação da Anac
para manutenção de Boeings. A mesma
também é homologada para manutenção de
helicópteros, aviões turbo hélice e jatos
executivos.
O hangar da TAF é utilizado por várias
companhias regionais além de atender ao
governo de vários estados, artistas e
empresarios no tocante a viagens executivas.
Recentemente foi construída uma sala Vip com
todo conforto exigido pelos clientes usuários
da aviação executiva.
TAF Linhas Aéreas SA

Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF
Fortaleza – CE – Brasil CEP: 60420-290
www.voetaf.com.br
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Lustosa da Costa recebeu título de Dr. Honoris Causa da UVA e festejou seus 70 anos em Sobral.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú
(UVA) outorgou, em 22.08, o título de Doutor
Honoris Causa ao jornalista Lustosa da Costa,
que também é colunista do Diário do Nordeste.
A solenidade ocorreu no auditório central da
instituição, no Campus da Betânia. A decisão
foi tomada durante sessão do Conselho Universitário (Consuni) da UVA, realizada no dia 30 de
junho. Além de Lustosa da Costa, foi aprovada,
por unanimidade, a outorga do mesmo título ao
deputado federal Ciro Gomes e, post-mortem,
ao poeta José Alcides Pinto, falecido este ano.
Para justificar a escolha do jornalista, que

hoje vive em Brasília, para receber o título, o
chefe de gabinete da Reitoria, professor José
Luís Lira, reafirmou o alto valor da obra jornalística e literária de Lustosa. Também destacou
seu amor por Sobral, cidade onde nasceu e que já
foi tema de algumas de suas principais obras.
“Em face do real significado do jornalista
Lustosa da Costa para Sobral e para a Literatura
Brasileira, de seu amor à Terra de Dom José e
da contribuição que ele deu à cultura jornalística e literária brasileira, ele se faz merecedor do
título”, explica o professor José Luís Lira.
Lustosa recebeu seu título durante o encerra-

mento da Semana de Letras da instituição.
A homenagem da UVA foi uma festa chique,
com orquestra de violinos, autoridades, amigos
e coquetel. O auditório estava cheio.
Depois todos foram ao restaurante Pinus.
A surpresa maior foi a festa de 70 anos de
Lustosa da Costa, a serem completados,dia 10
de setembro em Lisboa, .realizada no Beco
do Cotovelo. Bolo enorme em forma de livro,
com foto do Lustosa, guaraná Del Rio, igual
aquele que o Sr. Costa fazia, banda de música,
acontecimento registrado pela TV Assembleia
e irradiado pela Radio XX.

Funcionarias da Biblioteca Publica Lustosa da
Costa, o “prefeito”do Beco,Expedito Vasconcelos e
amigos de Lustosa,como Edvard Dias,se encarregaram da homenagem que contou com a banda de música de Sobral,tocando dobrados como antigamente o
que emocionou um dos oradores da festa,o poeta Juarez Leitão que foi à Princesa do Norte,representando
a Academia Cearense de Letras.
Mariana, Marina, Leonardo e Daniel ficaram
o tempo todo ao lado do tio Lustosa.
O Expresso Sobral contou com José Evenilde,
Leonardo e Daniel, Clelia, Valmir, Fred, Luiza
Amorim, a biografa e o marido Kildade.

Casa do Ceará agradeceu a mídia de Brasília pelo sucesso da XVI Noite Cearense sob o Luar de Brasília

O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita, acompanhado dos diretores da Casa, Leimar Leitão de Assis e Maria de Jesus Monteiro e do Secretário Executivo, Roberto
Aurélio Lustosa Costa, acompanhado do mais importante sanfoneiro do Ceará, Waldonys, recebeu na Casa, em 02.09, diretores, editores e jornalistas e dos meios de comunicação em Brasília para agradecer a ampla divulgação dada à XVI Noite Cearense Sob o Luar de Brasília. O evento aconteceu no dia 16 de agosto
Um Baião-de-dois, paçoca, rapadura e cajuína não foram as atrações principais do almoço. Waldonys continuou sendo a principal atração do encontro, atraindo olhares e sorrisos com
sua sanfona e simpatia.
Participaram do almoço:
Wilson Ibiapina-Diretor de Redação do Diário do Nordeste, em Brasília; J. Alcides-Editor Chefe e proprietário do jornal Fatorama; Lúcia Garófalo – Diretora Presidente e proprietária
da Brasília Super Rádio Fm; Irlan Rocha-Repórter e colunista musical do Correio Braziliense; Natal Furucho-Diretor da TV Record Centro Oeste; Marlene Galeazzi-Colunista do Jornal
de Brasília; Carlos Antonio Souza Aguiar-Supervisor de Programação da Record, Eduardo Carvalho-Diretor Comercial e Marketing do Jornal de BrasíliaMatéria
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Página da Mulher

Estórias de sertão,estórias de cangaço

Regina Stella (*)
Com o olhar perdido,evocando reminiscências, ela
contava, sob o olhar fascinado dos n etos , que era tempo de
férias quando se juntaram no pátio da Casa Grande mais de
vinte cavaleiros, rapazes e moças, para uma viagem de léguas.
Grande o alvoroço nos preparativos da aventura, com ansiedade
aguardavam o instante da partida, inseguros os iniciantes na arte
de cavalgar, a pedir explicações aos veteranos, habituados nas
andanças pelas poeirentas estradas do Nordeste. Aos mais tensos
e medrosos foram designados os animais mais lentos e mansos,
enquanto os mais excitados e ariscos foram dados aos cavaleiros
acostumados a longas galopadas. Treinados uns, desajeitados
outros, foram um a um montando o seu cavalo, e ela ficou de
fora, desapontada! Faltava um animal, e ela, tristemente, já se
preparava para assistir a debandada festiva, quando um amigo da
família, em visita, ofereceu-lhe belo animal, com uma condição.
Tinha que montar muito bem. O animal, arisco em demasia, ele
dizia, era um puro sangue,acostumado a disputar nas pistas os
primeiros lugares! Não poderia o cavaleiro, em passeio, dar
tréguas no manejo das rédeas.Firmeza no pulso, segurando-as
sem favorecer o animal, não deixando-o avançar, livremente.
Convencida de que cavalgava com mestria, era a melhor de todos,
não hesitou, rapidamente se sentou à sela e pôs-se a caminho,
se juntando aos demais. Boa amazona, habituada a montar ,
logo esqueceu das recomendações, afrouxou as rédeas, deixou
o animal um pouco mais solto, e de leve no galope. Foi quando

Raimunda Ceará Serra Azul (*)

O que quer que esteja me segurando
Com a mesma força vai me soltar
O que quer que esteja me impedindo
Com a mesma força vai me impulsionar
O que quer que esteja me paralisando
Vai agora com a mesma força me movimentar
O que quer que esteja me emperrando
Vai agora me empurrar
O que quer que esteja me limitando
			
parando
			
atrasando
			
freando
			
atrofiando
			
cerceando
Vai agora com a mesma força me fazer superar
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intervenção de um homem do cangaço.
De certo modo, verdade, devo-lhe muito.Salvou a vida
de minha mãe, ainda adolescente. E , certamente, favoreceu também a minha vida. Mas, longe a idéia de lhe levantar em praça
pública uma estátua, como pretenderam , há tempos, os moradores de Serra Talhada, pequeno município onde nasceu Virgulino
Ferreira da Silva, o Lampião!Em sua homenagem pretendiam
alguns erguer uma estátua de quarenta metros, sob o pretexto de
que Lampião é história e cultura, e merece homenagens, além
de levar turistas e visitantes à cidade.Protestando, o prefeito
alardeava a sua pretensão de investir em áreas mais prioritárias,
educação, saneamento, sob o aplauso dos mais jovens que divulgavam as perversidades do Lampião e seus asseclas.Divididas
as opiniões em Serra Talhada, a alguns quilômetros do Recife,
o cangaceiro foi figura de destaque, polêmica cerrada entre a
população. Das divergências, quem ganhou quem perdeu, nada
sei .
Houve um tempo em que as homenagens eram feitas
aos heróis, aos cientistas, aos poetas, homens que acrescentavam
ao mundo com o seu talento e a sua capacidade, abnegação e
desprendimento.Nos tempos que correm, numa cidade do interior
se faz um plebiscito para se aprovar a construção de uma estátua
a um cangaceiro, bandoleiro do sertão que passava incendiando,
pilhando, destroçando fazendas, plantações, suscitando pavor!
Uma estátua a um homem do cangaço!
Triste sinal dos tempos
(*) Regina Stella, (Fortaleza), escritora

Receitas nordestinas testadas e provadas

Nova Peixada Cearense
(Para 4 pessoas)
4 filés de peixe de 250-300 g
4 cebolas pequenas inteiras
4 batatas médias ou 2 grandes ao meio
4 pimentões vermelhos pequenos inteiros
4 ovos cozidos
4 pedaços grandes de cenoura
Para o caldo de peixe e o molho de coco:
/ cabeça de peixe aberta ao meio 2 cebolas médias picadinhas
2 pimentões verdes médios picadinhos
3 tomates sem pele e sem sementes picadinhos
2 colheres de azeite de oliva
sal
2 colheres (sopa) de coentro e cebolinha bem
batidos
leite de 1/2 coco médio
Para o pirão:
60 g de farinha de mandioca peneirada
Esta é uma peixada mais refinada. Portanto, tenha cuidado ao escolher os filés. É necessária, também, uma cabeça de
peixe.

Ana Marusia Pinheiro Lima Meneguin (*)

dois lhe passaram à frente, e mais velozes , se distanciaram. Num
segundo, sem que pudesse conter as rédeas e puxar o freio, ela
se viu à mercê do animal, em desabalada carreira ultrapassando
os outros, e galopando a toda, sem parar! Tomara o freio nos
dentes!
Costume dos velhos tempos, montada de lado, tentou a
custo se manter no silhão, sentindo que já não tinha o comando e
nem dominava o animal. Julgou-se perdida, deixando para trás,
amigos,árvores, cercas, estrada!
De repente irrompe,nem sabe de onde, um vulto, e ela
vê que do alto da ribanceira, n um salto se joga à frente, tentando segurar as rédeas e o freio do animal que recua, corcoveia e
empina! A custo, vencido e dominado!
Trêmula, quase sem poder falar, ela vê, se refazendo do
susto, que ele traz à altura do peito, do pescoço à cintura, larga
cartucheira, e pelo aspecto reconhece, de imediato, o famoso
personagem pertencente ao bando do Lampião! Em visita aos
parentes, andava pelas redondezas da Serra de Guaramiranga!
Não podia, ali, deixar transparecer o seu pavor, e desejo de fugir!
Restava-lhe disfarçar o medo e esperar pelos outros. Demora de
uma eternidade, tanta a agonia.
Grande foi o constrangimento do dono das terras, chamado para atender a emergência, ao reconhecer no cangaceiro,
filho do seu caseiro, o salvador da sobrinha mais querida. Um
agradecimento formal foi –lhe feito, com promessa de gratificação, que ele, cheio de brio, recusou. E a viagem prosseguiu,
plena de excitação, e sem mais sobressaltos, que já bastava a

Os filés podem ser de pargo ou cioba (são mais finos). A cabeça e o espinhaço devem ser reservados para o caldo, como na
peixada tradicional. Se quiser filés mais grossos, escolha garoupa
ou sirigado (badejo), e secomprar só os filés, não deixe de comprar também a cabeça do peixe.
Faça primeiro o caldo da cabeça de peixe, que já deve estar
limpa e temperada com sal.
Coloque numa caçarola a cabeça de peixe aberta ao meio, as
cebolas inteiras (descascadas), as cenouras e os pimentões vermelhos abertos pela metade. Cubra tudo com água quente, adicione uma colher de cheiro-verde e cozinhe em fogo brando.
Retire os legumes (cuidado para não cozinhá-los muito) e reserve, assim como o caldo, que deve esfriar.
A seguir, numa panela de bom tamanho, refogue em fogo
brando, com 2 colheres de azeite, a cebola batidinha, depois os
pimentões e por último os tomates. Quando os to¬mates já estiverem desmanchados, coloque o leite de coco não muito grosso
e mexa com a colher de pau durante uns 8 minutos, sempre em
fogo brando, para evitar que entre em ebulição.
Coloque os filés de peixe no molho de coco (sempre em fogo
brando) e cubra com uma parte do caldo da cabeça de peixe. Dependendo da grossura dos filés, deixe cozinhar de 8 a 10 minutos,
prove o sal, ponha o cheiro-verde restante e junte os legumes, os
ovos e reserve.
Nesta altura a farinha já deve estar de molho em 2 e 1/2 copos

Oração do movimento

				
me expandir
				
me libertar
				
me engrenar
				
me fortalecer
				
me acelerar
				
me desenvolver
				
me extravasar
				
me ampliar
				
me engrandecer
O que quer que esteja me podando
			
me negando
			
bloqueando
			
imobilizando
			
entravando
Vai com a mesma força me revelar
			
me fazer sobressair
			
me afirmar

de líquido, de preferência com o caldo da cabeça frio, misturado, se quiser, com água.
É necessário molhar a farinha para diluir a goma da mandioca e o prato ficar mais leve.
Coloque a farinha molhada e uma parte do caldo de peixe
numa panela fora do fogo e vá mexendo até desempelotar. Leve
em fogo brando e continue mexendo até ficar bem cozido e quase transparente. Se enquanto estiver mexendo achar que está
grosso (deve ficar com a consistência de mingau grosso, mas
não de papa), vá colocando aos poucos mais caldo da peixada.
Prove o sal e, no fim, ponha um fio de azeite.
Esquente bem os filés, os legumes e os ovos e reserve.
Se o caldo da peixada estiver com boa consistência, passe-o
na peneira. Se estiver fino, bata-o no liquidificador e reserve.
Arrume numa travessa quente de um lado os filés e do outro
os legumes e os ovos. Esquente o molho passado na peneira ou
no liquidificador e verta por cima dos filés de peixe.
Sirva o pirão num recipiente de barro ou cerâmica.
Pode ser acompanhado de arroz branco soltinho.
A arrumação também pode ser individual. Em cada prato
um filé de peixe, duas bandas de pimentão, uma cenoura, uma
batata, um ovo e uma cebola inteira. O arroz e o pirão devem ser
servidos separados.
(*)Raimunda Ceará Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

			
me fazer prosseguir
			
me motivar
			
me impelir
Estou livre dessas amarras
		
dessa prisão
		
desse casulo
		
desse gesso
		
desse obstáculo
Estou livre para exercer com plenitude
Tudo o que a mim Deus confiou
			
Ele confia a mim
			
Ele confia em mim
Estou pronta para assumir esse poder
Ana Marusia Pinheiro Lima Meneguin ( Vitória da Conquista
/BA) , arquiteta e publicitária.
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Padre Ibiapina: Político pode virar santo
BRASÍLIA – Milagres podem
acontecer. Como político virar santo. E isso deve se tornar realidade
nos próximos anos. O Vaticano está
analisando o processo de canonização do padre José Antônio de Maria
Ibiapina, um deputado constituinte
do século 19, e que hoje carrega o
título de servo de deus, o primeiro
passo para ser mais um santo brasileiro. Venerado em todo o Nordeste,
o religioso fez o caminho inverso do
que muitos integrantes do clero faz
atualmente. Antes, exerceu a política
e depois aderiu à batina.
Padre Ibiapina nasceu em uma
fazenda próxima de Sobral, no Ceará, e desde cedo conheceu o sertão
nordestino, acompanhando o pai, que
era tabelião. Apesar da vida itinerante, recebeu boa formação, inclusive
aprendendo latim. Mas sua vocação era mesmo a religião,
o que o levou a procurar um seminário em Fortaleza. Acabou mesmo foi aprendendo filosofia em um convento da
capital cearense. Sua vida política começou bem depois,
quando já estava formado e depois de sofrer diversos problemas pessoais. Sua mãe morreu por causa de um parto
prematuro, enquanto o pai, participante da Revolução da
Confederação do Equador, em 1824, foi fuzilado. O irmão
mais velho foi degredado na ilha de Fernando de Noronha,
onde foi assassinado.
A entrada na vida política ocorreu quando lecionava em
Olinda (PE). Ele foi chamado para ser juiz. Tentou conscientizar os jurados sobre as leis criminais, mas havia os
protegidos. Um criminoso foi absolvido em um júri presidido por Ibiapina, por ser protegido pelo governo da época.
Desiludido, deixou a profissão e virou deputado federal

constituinte em 1834, mudando-se
para o Rio de Janeiro.
Três anos depois da atividade parlamentar estava ordenado padre. Antes,
ficou recluso e recusou diversos cargos que lhe foram oferecidos e que,
normalmente, não seriam rejeitados
por alguns políticos da atualidade.
Ajudou a tratar, na Paraíba, muitas
das 300 mil pessoas atingidas pela
cólera, que matou 30 mil sertanejos.
Em lombo de jegue, também passou
20 anos entre o Ceará, Rio Grande do
Norte, Pernambuco e Piauí.
“O problema das secas suscitou-lhe
esforços na disseminação de açudes,
embora pequenos, para a resistência
de um verão que se prolongasse.
Ainda assim, foi um ensaio e uma
sugestão viva aos governos”, escreveu
Celso Mariz, historiador e biógrafo de
padre Ibiapina, em 1942.
O processo de canonização de Padre Ibiapina começou
em 1992, Atualmente, o monsenhor Francisco de Assis
Pereira trabalha no levantamento histórico da vida do
religioso, o que poderá revelar seus feitos durante a curta
carreira parlamentar.
Na fase seguinte, a documentação é enviada para a comissão de teologia da Congregação, para que se comprove
a santidade do Padre Ibiapina. Posteriormente, o processo
é analisado por cardeais do Vaticano, para depois ser levada ao papa. Se comprovados atos heróicos do religioso,
ele deixa de ser Servo de Deus para se tornar Venerável.
“. A etapa seguinte é a mais difícil. Para se tornar beato,
é necessário que os defensores da causa comprovem um
milagre atribuído ao Padre Ibiapina.
Com Edson Luiz, Correio Braziliense, 20.07.2008

Paulo José Cunha lançou
Grande Enciclopédia
Internacional de Piauiês
A “Grande Enciclopédia
de Piauiês” – 3ª Edição,
de autoria do jornalista,
poeta e professor Paulo
José Cunha foi lançada em
04.09 na 27ª Feira do Livro
de Brasília.
O livro reúne palavras
e expressões tipicamente
piauienses, com farta exemplificação do emprego de
cada verbete, a partir da literatura, da publicidade e do
jornalismo piauienses, além
de exemplos recolhidos
dos principais personagens
da cena cultural e artística
do estado. Foi escrito em
linguagem bem humorada
e depois de intensa pesquisa
que alcançou os principais
dicionários e grandes paremiologistas como Fontes Ibiapina e
Leonardo Mota, entre outros, na tentativa de referenciar cada
um dos termos. Apesar de a primeira edição ter sido lançada
em 1995, até hoje não havia sido posta à venda nem tivera um
lançamento em Brasília.
O autor gosta de brincar dizendo que Teresina “é a segunda maior cidade do Piauí, já que a primeira é Brasília”, tal o
número de piauienses que residem na capital federal e suas
satélites.
Paulo José Cunha se considera uma espécie de garimpeiro
de palavras. Desde a primeira edição, em 1995, nunca mais
teve sossego, seja pela cobrança de novas edições, seja pelo
trabalho inesgotável de recolher, avaliar, fixar a grafia e a
pronúncia de termos e expressões piauienses.
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Ceará em Brasília

Perfil

José Lírio, de Sobral à Brasília,
uma trajetória de sucesso com imóveis e cavalos.

JB Serra e Gurgel
“Não se joga pedra em pé de mandacaru, só tem espinhos”.
A frase lapidar é de José Lírio Ponte Aguiar (Sobral), da J. Lirio
Aguiar – Empreendimentos Imobilários - o bem sucedido corretor
de imóveis, construtor e proprietário de cavalos de corrida, vaidoso, confiante e educado, filho mais velho de Raimundo Mendes
Aguiar e Maria de Jesus Ponte Aguiar, falecidos, de uma família
de 10 irmãos, que chegou a Brasília, pela primeira vez em 1961,
voltou para Sobral e mudou-se de vez em 1966.
“O meu maior patrimônio é constituído por meus amigos, com
eles cresci na vida, sem pisar nem agredir ninguém, falando pouco, ouvindo sempre, ponderando, seguindo conselhos, somando,
agregando, querendo conquistar um lugar ao sol. Isto causa muita
ciumeira, muito despeito. Fui amigo de muita gente importante,
como dr. Ullysses, Mario Covas, José Richa, sou amigo de Fernando Henrique Cardoso, Pedro Simon, do governador Cid Gomes, do
governador José Roberto Arruda, do vice Paulo Octavio, do José
Celso Gontijo. Isto incomoda e irrita os que não sabem cultivar
nem respeitar o próximo”, desabafa.
“À minha volta, estão em Brasília 212 parentes, inclusive seus
irmãos e sobrinhos, sendo 18 advogados e 6 médicos, todos de bem
com a vida”. Orgulha-se e se envaidece, pois quase todos tiveram o
amparo no momento em que precisaram. “Tudo que recebi na vida e
foi muito dividi com os meus. Fui um bom filho para a minha mãe,
enquanto viveu, e um bom irmão para todos os meus”.
Voltando ao começo, recorda dos primeiros estudos com a
prof. Chiquinha Felix, lá em Sobral, aos dez anos, da passagem
pelo seminário donde saiu aos 12 anos, por casa da morte de seu
pai, Raimundo, deixando sua mãe, Maria de Jesus, esperando o
10º filho. Transferiu-se para o Colégio Sobralense, onde estudava
pela manhã e à tarde era cobrador da Casa Samuel, do seu avô,
comendador Samuel Gomes da Ponte.
“Não fui um bom aluno, nem fui estudioso. Queria trabalhar
no comércio, com vendas. Acho que já nasci com este impulso no
sangue. Enquanto cobrava os devedores do meu avô, iniciei-me na
arte de comprar, vender e trocar relógios e isqueiros. Logo passei a
vender chinelas japonesas, relógios Lanco e Mondaine e perfumes
japoneses, que chegavam à Sobral, pelos caminhos da informalidade...Dessa forma, ajudava minha mãe e meus irmãos a nos manter
com o pouco do que ganhava, mas fui aprendendo a viver”.
Em 1961, José Lírio deixou Sobral e veio para Brasília. Tinha
17 anos e foi trabalhar na Construtora TH Marinho que construía
a termelétrica de Brasília no Setor de Indústria, onde só havia o
Moinho Jahuense. Recorda: “o canteiro de obras ficava no meio
do cerrado e podia se ver ao redor cobras, jaguatiricas, viados,
lobos-guará. Para sair dali só de carro”. Enturmando-se com novos
amigos, entrou no time de futebol da Construtora, participando
de torneios. “Não era craque, mas também não era perna de pau,
chutava com as duas e fazia gols”.
Em 1962, alistou-se no Exército mas quando chegou a vez de
servir, em Brasília, com horário integral, optou por se apresentar
ao Tiro de Guerra 215, em Sobral, onde o expediente militar era
das 5 às 7 da manhã, o que lhe possibilitou entrar para o Banco
do Nordeste do Brasil, das 7,30 às 13,30 e emendava com um
emprego de vendedor no Armazém Guanabara, do José Mario
Sampaio Veras.
“Dava para viver, mas não dava para sonhar. Vi que não tinha
grande futuro sendo bancário ou representante comercial. Decidi
voltar a Brasília e a topar desafios”.
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Em 1966, estava de volta e entrou em complicado processo
de seleção na Philips. Foi selecionado no meio de 200 candidatos,
mas “o mundo caiu quando não consegui uma carta fiança para
assumir as elevadas funções de inspetor comercial . Sem a carta,
nada feito. Não desisti, bati à porta da Remington Rand e entrei
para o seu quadro de vendedores em novembro de 1966 e em 1967
fui eleito o campeão de vendas da empresa em todo o país, depois
que consegui vender de uma tacada 400 máquinas de escrever
para a Câmara dos Deputados”
Em 1967, em outubro, com a concorrência à sua procura, aceitou
o emprego de gerente da Facit, abrindo a filial Brasília e passou a
freqüentar o Clube do Congresso, no Lago Norte, e o Iate Clube.
Apoiado pelo então deputado mineiro, Paulino Cícero, acabou
por se tornar sócio e diretor de futebol do Clube do Congresso.
“Foi lá que conheci os deputados Mario Covas e José Richa , dois
grandes amigos e que abriram as portas, e fui ampliando minha
rede de conhecimentos em diferentes ambientes”. No Iate, como
freqüentador assíduo, chegaria a diretor, por 12 anos, tendo ficado
famosa sua eleição para Conselheiro, pois recebeu do Conselho
Deliberativo mais votos do que os dados ao Comodoro.
Em 1973, mesmo sendo gerente da Facit conseguiu intermediar o aluguel do Edifício Eldorado , no SDS, com 10 mil metros
quadrados, a CEF, o que lhe deu uma gorda comissão que possibilitou comprar o um apartamento na SQS 108 e outro na SQS 410.
Depois de fechar a operação, demitiu-se da Facit. “Descobri que
poderia ser corretor de imóveis. O pessoal da Facit veio do Rio
para me demover, mas bati pé. Procurei meu tio, Antonio Coelho,
na Centelha Elétrica, na 512, que me deu um cantinho no depósito
da loja, nos fundos, com telefone, uma mesa e duas cadeiras. Era
tudo que precisava” .
Em 1975, José Lirio aproximou-se de Antonio Venâncio da
Silva (Assaré), um dos pioneiros e campeões da construção civil
de Brasília, assumindo a venda de seus imóveis. De cara, alugou
parte do Venancio 2000 para a Embrapa e o Banco do Brasil e , em
seguida, o Venâncio 3000, com 48 mil metros quadrados, para a
Eletronorte. Sua forma de operar ganhou conceito e logo José Celso
Gontijo , que na época era diretor da Santa Bárbara Engenharia, lhe
entregou a venda de seus imóveis o que aconteceu fechando com o
Banco do Brasil a venda de dois blocos inteiros na 314 Norte.
José Lírio tem duas paixões que cultiva com carinho: futebol e
cavalo. No futebol, é Flamengo. No turfe, iniciou-se em Brasília,
em 1971, com o cavalo Cochiano. O sucesso pavimentou sua
trajetória de vencedor, conquistando durante seis anos seguidos
o prêmio dado aos proprietários. Sem ter haras , mas com a
determinação dos querem enfrentar e superar desafios, em 1975
desembarcou, no Jockey Club Brasileiro, do Rio de Janeiro, com o
cavalo Fronio, ganhando na estréia. Por duas temporadas, foi vice
campeão brasileiro e em 2004/2005 obteve o campeonato com 97
vitórias e 650 mil reais de prêmios. Chegou a ter 120 cavalos e
cinco cocheiras próprias no Rio de Janeiro e os maiores jóqueis do
país, como J, Ricardo, F, Esteves e Juvenal Machado, montaram
os seus campeões.
Em 1980, já instalado em um conjunto de salas no Conjunto

Nacional, tornou-se o principal corretor de Brasília, associado a
Antonio Venâncio da Silva, grupo OK, Sersan.
Mantém uma casa na QL 8, no Lago Sul, que se tornou ponto
de intermináveis reuniões, churrascos e festas de confraternização
de amigos. Gilberto Amaral, o decano dos cronistas de Brasília,
chegou a escrever na sua coluna que “pode não haver quorum no
Congresso Nacional, mas todas as 3ª.s feiras tem quorum na casa
de José Lírio”. Ali reuniu várias gerações de políticos amigos para
longas conversas e confabulações. Tinham cadeiras cativas nas
reuniões de 3ª. feira Fernando Henrique Cardoso, Mario Covas,
José Richa, Pedro Simon, Mauro Durante.
“Sentia muito prazer com a confraternização do grupo, pois este
é meu lado de servir ao próximo”, confessa.
Cearense que saiu do Ceará, mas o Ceará não saiu dele, vai quatro vezes por ano ao Ceará. Para proporcionar todo o conforto aos
amigos, apetrechou um sitio na Meruoca, a 20 km de Sobral, com
muitas suítes, varandões, piscina, arborização, rede, cozinheiros, a
“Vivenda dona Ju”, em homenagem à sua mãe, e quando vai para
lá sai telefonando para os amigos e convocando-os para churrascos
e festas que tem hora só para começar.O governador Cid Gomes,
desde quando prefeito de Sobral, por lá esteve diversas vezes,
inclusive empunhando o microfone na sessão karaokê.
Divorciado de Lucia Gonçalves, tem um filho, Hélio Rubens
Gonçalves de Aguiar , estudante de Engenharia na UnB.
Católico praticante, há mais de 40 anos freqüenta a Igrejinha
de Nossa Senhora de Fátima onde, aos domingos, quando está em
Brasilia, assiste à missa e lê a 1ª. ou a 2ª. leitura.
Seu “bunker” está instalado no 18° do Edifício Trade Center,
onde tem uma equipe diminuta, amplas salas com moveis , mesa de
reunião, cadeiras, tudo de bom gosto, e uma vasta coleção de fotos,
divididas no álbum de família e no álbum dos amigos, fotos das
conquistas dos seus cavalos, no Jockeyi Clube do Rio de Janeiro,
quadros dos prêmios, títulos, homenagens e reconhecimentos.
Fala manso e pausado, como se estivesse ditando, mas sem
querer egoísta ou personalista. Parece tímido. Veste-se muito bem,
com ternos bem talhados. É um homem do seu tempo.
Jb Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor.
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Rênio Quintas é uma usina de energia musical criativa
Rênio Quintas é como um livro aberto sobre a história
musical de Brasília. Nasceu no Rio de Janeiro, mas chegou
aqui aos 5 anos, no início da década de 60. Viu a cidade
crescer e cresceu com ela, uma parceria antiga.
Veio com o pai jornalista, Expedicto Quintas, do jornal
Diário de Notícias. “Isso aqui era um play ground gigante,
brinquei no meio das obras, a cidade estava sendo construída”, relembra.
Viu mais tarde conseqüências da ditadura militar, como
sua irmã ser presa em 1968 na UnB. Viu estudantes pedirem
refúgio ao pai, queriam se esconder da polícia. Foi «avião»
de organizações clandestinas e sem perceber se politizou
nesse cenário. Teve aulas de piano com Neuza França na
pré-adolescência. Começou a compor aos 15 anos. Participou nessa época do Festival do Ceub e ficou em 3º lugar
onde ganhou o 1º Fagner, com «Velas do Mucuripe», quando
o cearense morava em Brasília.
Passou um tempo disputando festivais locais de música
com sua galera da 208 Sul. Era o compositor da tribo. Em
pleno recrudescimento da ditadura militar participou do 1º
Festival de Rock do Sesc em 1973. As reuniões da organização do evento aconteciam em um apartamento com as
luzes apagadas e as pessoas falavam baixo para não levantar
suspeitas. Participou do 1º Festival Livre de Música Popular
da UnB. Montou a banda Porão, a primeira banda instrumental de Brasília e saiu com ela Brasil afora participando
de festivais. Ensaiavam na Colina, mas acabaram sendo
forçados a saírem de lá.
Montou com o amigo Eder Braga Ribeiro, o Zé Eder,
o bar Cafofo, em cujo porão se apresentava com a banda
Porão. Lá foi a primeira casa noturna da cidade com música
ao vivo. Nesse local, um episódio Rênio guarda vivo na
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memória. Um cara franzino sempre ia lá, assistia aos shows,
ouvia os ensaios. Um dia pediu a Rênio aulas e dicas de
harmonia. Ele tocava baixo. Rênio topou. Era Renato Russo,
um jovem desconhecido, que cerca de um ano depois voltou
por lá e pediu para ensaiar aos domingos, quando o local
ficava fechado. Chegava ao Cafofo o som punk do Aborto
Elétrico, que lotou o local até que a polícia foi mobilizada
e acabou com a festa. Era o final da década de 70.
Rênio cresceu musicalmente, mas queria aprender mais,
usar novas ferramentas. Entrou para a Escola de Música
de Brasília. Foi o começo da profissionalização. De lá foi
para a UnB solfejar e escrever na pauta ouvindo a música.
Estudou clarineta e depois Composição e Regência, mas
quase não termina. Participou da greve da UnB que invadiu a biblioteca e o bandejão e levantou contra si o então
reitor da universidade. Mas concluiu o curso e estudou com
Claudio Santoro, Jorge Antunes, Odete Ernest Dias e Emílio
Terrazza. Acabou estudando seis anos na UnB. Participou
do histórico projeto Cabeças.
Fundou o grupo Artimanhas, com o qual gravou o 1º disco
no Rio de Janeiro, um som contemporâneo com um mix de
funk e jazz que até hoje não foi lançado. Perfeccionistas,
achavam que a gravação não estava como queriam. «A
fita master está até hoje guardada com Toninho Maia», diz
Rênio. Montaram uma banda show-baile que tocava direto
de terça a domingo só música instrumental. Viajou o Brasil
todo tocando.
Rênio tem um projeto: escrever um livro sobre sua vida
em Brasília. Sobram histórias boas, de energia, de criação,
de musicalidade livre. Fundou também o grupo Naipe, com
o qual gravou o 1º CD instrumental de Brasília, lançado em
91. Foram entrevistados no Programa do Jô Soares. Havia

um trabalho experimental com harmony glass, que Fernando
Corbal, seu parceiro, fazia com taças de cristais na ponta dos
dedos. Depois fundou o Rênio Quintas Trio, virou diretor
musical de sua esposa Célia Porto e criou a Ponte Studio
Gravações, uma pessoa jurídica para viabilizar projetos e
captar patrocínios. Entre outras coisas, idealizou o Festival
de Música Instrumental e Arte Popular de Cavalcante,
já em sua quarta edição este ano graças ao patrocínio da
Petrobras.
A festa acontece na cidade da Chapada dos Veadeiros
nos próximos dias 22, 23 e 24 de agosto. Aqui Rênio Quintas faz um belo trabalho de inserção de jovens à música.
Com auxílio do também músico e inventor de sons Márcio
Vieira, o Marció, criou a Pequena Orquestra de Cavalcante,
uma iniciativa experimental que introduz jovens locais à
musicalidade. Além disso, o festival revolucionou a vida
cultural de Cavalcante ao dar apoio às tradições locais
como a Dança da Sussa, uma modalidade nascida em
quilombo da região.
A festa também reúne literatura, fotografia, cinema e
teatro, além da dança e da música. É um resgate dos valores da cultura natural do cerrado e uma forma de alertar a
comunidade sobre a importância de se preservar a riqueza
natural do lugar agregando a isso a produção cultural. Foi
presidente da Ordem dos Músicos no DF e fundou a Assom,
associação de músicos da capital. Acabou o espaço e tenho
muito mais para falar sobre Rênio, uma usina de energia
criativa. Seu livro tem mesmo que se concretizar já que
é a pura história cultural da cidade em que vive há quase
cinqüenta anos.
Publicado na Coluna de Marcel De Brot , no Jornal Hoje
em Dia, de Belo Horizonte, em 17.08:Anuncio do BNB

Ceará em Brasília

Leituras IV
Ayrton Rocha (*)
Era uma manhã de chuva
Folhas caídas no chão
O vento soprava forte
E a correnteza das águas
Corria pelas calçadas
Levando histórias da noite que passou
E eu,
Sozinho naquela manhã solitária de domingo
Passeava na chuva
Molhando o meu corpo
E meu coração seco de amor
Ruas vazias e calçadas molhadas
Dava o toque nostálgico
Daquele domingo que acabava de acordar
Nenhum pássaro cantava
Nenhum bar aberto
Onde eu pudesse matar a minha sede
Nuvens pesadas,
Caiam impiedosamente derramando água
Na cidade que ainda dormia
E eu continuava na chuva

Lembra daquele beijo?

Molhando minha noite não dormida
À procura de alguém
Que pudesse aquecer o meu corpo
E meu coração de amor
Depois da noite solitária de um sábado
Onde nada aconteceu
Noite de um sábado
Onde nem a Lua olhou pra mim
O silêncio da cidade
Era maior que o silêncio da minha solidão
Lembranças de amor
Corriam pelas minhas lágrimas
Como as águas das calçadas
Levando as lembranças
Da noite do sábado que passou
Me trazendo a solidão
Que de novo voltou
Como é triste se sentir sozinho
Como é triste se sentir saudade
Como é triste a vontade de amar
Sem ninguém para amar
Numa manhã fria de chuva
Como é triste uma manhã de domingo chovendo

Como é triste ver um domingo chorar
Vendo a chuva cair e não ter ninguém para amar
Caminhando e pensando
O coração palpitando
Na esperança de alguém encontrar
Lá distante,
Ouço cordas sonoras de um violão
Meu coração bate forte
Ao ver um barzinho entreaberto
Onde um soluço de mulher
Se mistura à solidão do violão
Numa harmonia de tristeza
Nossos olhos se encontraram
Como um raio de luz
Trazendo aquela certeza
De uma linda manhã de amor
De um domingo de chuva
Linda mulher, que me tirou da solidão
Que me deu um longo beijo
Esquentando meu corpo
E afagando o meu alegre coração
(*) Ayrton Rocha (Fortaleza) publicitário

Humor Negro & Branco Humor
Aprendam os plurais:
1 advogado = um doutor
2 advogados = um escritório
3 advogados = uma reunião
4 advogados = uma quadrilha
●●●●●●●●●
1 arquiteto = uma bicha
2 arquitetos = uma bicha e um carnavalesco
3 arquitetos = uma bicha, um carnavalesco e um
cabeleireiro
4 arquitetos = uma festa gay
●●●●●●●●●
1 carioca = 1 surfista
2 cariocas = 2 surfistas
3 cariocas = 1 boca de fumo
4 cariocas = um arrastão
●●●●●●●●●
1 gaúcho = um cabra macho, tchê !
2 gaúchos = uma briga de faca

3 gaúchos = um rodeio
4 gaúchos = uma parada gay
●●●●●●●●●
1 baiano = um escritor famoso
2 baianos = uma luta de capoeira
3 baianos = um grupo de axé
4 baianos = um terreiro de macumba
●●●●●●●●●
1 paulista = uma micro-indústria
2 paulistas = uma indústria de médio porte
3 paulistas = uma indústria de grande porte
4 paulistas = uma catástrofe ecológica
●●●●●●●●●
1 paraíba = um porteiro
2 paraíbas = repentistas tirando versos
3 paraíbas = um canteiro de obras
4 paraíbas = um caminhão de pau-de-arara indo para
São Paulo
●●●●●●●●●

1 chinês = uma lavanderia
2 chineses = uma pastelaria
3 chineses = uma equipe de pingue-pongue
4 chineses = uma explosão demográfica
●●●●●●●●●
1 italiano = um jornaleiro
2 italianos = uma pizzaria
3 italianos = um ensaio de ópera
4 italianos = novela das oito
●●●●●●●●●
1 argentino = um filho da puta
2 argentinos = dois filhos da puta
3 argentinos = três filhos das putas
4 argentinos = time do Corinthians
●●●●●●●●●
1 petista = idealista
2 petistas = dois camaradas
3 petistas = bando de terroristas
4 petistas = turma do mensalão

O Café Central
Mario Mendes Junior (*)
No sudeste da Travessa Mattos, em frente ao Mercado,
esquina com a Rua Sete Setembro, ponto de convergência
de Baturité, o Café Central exalava, pelos quatro cantos
do comércio, a fragrância da rubiácea passada na hora.
Nos dias de feira, o aroma se misturava ao odor das
baforadas dos cigarros ordinários dos matutos que, vindos
das zonas rurais, dos povoados, das vilas das cidades
satélites, efervesciam o comércio com os produtos que
traziam para vender no meio da rua.
O vozeirão dos fregueses, os pigarros, os escarros, as
batidas da colherinha na xícara para apressar a garçonete,
nada superava os gritos dos donos, seu Fransquim e dona
Raimundinha, a cobrar eficiência dos empregados.
As mesinhas de ferro fundido com tampo de mármo-
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re espalhadas no salão, com quatro cadeiras em volta,
tinham, cada uma, um açucareiro de vidro e tampa de
metal, que, virado para baixo, derramava o açúcar para
dar gosto ao café recém coado, quase sempre servido puro,
em xícaras pequenas, ou de outro modo, com leite, em
xícaras médias, acompanhado do tradicional pão passado
na nata, ou com pedaço de bolo – Luiz Felipe ou Souza
Leão – assado na forma própria para delimitar as fatias.
A famosa esquina teve seu momento de terror na Segunda Guerra Mundial, já que ali funcionava a filial das
Casas Pernambucanas, quando sob a gerência de Chico
Campos, foi vítima do quebra-quebra que se seguiu à
Declaração de Guerra do Brasil às forças do eixo RomaBerlim-Tóquio.
Depois do saque das Casas Pernambucanas, o ponto
comercial sediou uma loja de João Paulino, irmão de

Francisco Mesquita Pinheiro, o então dono do prédio e da
loja A Vencedora, que, há seu tempo, explorava o mesmo
ramo do irmão - tecidos, chapéus e miudezas.
O Café Central teve seu dia de maior gloria quando o
governador Raul Barbosa prestigiou o estabelecimento
com sua presença para, ali, tomar uísque com seus correligionários, quando esteve em Baturité para inaugurar
a Barragem Tijuquinha na década de 1950.
No mesmo lugar do Café Central, hoje, funciona uma
sapataria, cujo estilo justifica o bom gosto, que, com
certeza, o proprietário da casa herdou do seu pai, o estimadíssimo Zé do Lino.
(*) Mario Mendes Junior (Baturité), empresário radicado em Fortaleza
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Justiça Eleitoral deferiu 340 mil registros de candidatos em todo País
De acordo com as últimas informações recebidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 29.08, quase 340 mil
candidatos já tiveram seus registros deferidos em todo o
Brasil, e estão aptos a concorrer nas eleições do próximo
dia 5 de outubro.
São exatos 339.306 deferimentos até agora. Mas esse
número ainda deve crescer sensivelmente, até que sejam
registradas no sistema todas as deliberações dos juízes
eleitorais nos cerca de 380 mil pedidos apresentados à justiça. Outros 3.572 pedidos também foram deferidos, mas
precisam aguardar decisão de recursos apresentados contra
a decisão do juiz de primeira instância.
A lei eleitoral fixou para os juízes eleitorais o limite do
dia 16 de agosto para julgar todos pedidos de registros
apresentados. Já os tribunais regionais têm até o próximo
sábado (6) para decidir eventuais recursos, e o TSE até
o dia 25 de setembro para decidir em definitivo todas as
situações em discussão na Justiça.
Mais números
São Paulo (59.181) e Minas Gerais (54.611) são os estados
com mais candidaturas aprovadas. Em terceiro lugar vem a
Bahia, com 25.625 candidaturas deferidas, seguidos de Paraná,
com 23.451, e Rio Grande do Sul, com 22.018 deferimentos.
Do total de pedidos de candidatura apresentados em todo
o Brasil, 21.018 foram indeferidos, sendo que em 11.477 desses casos, os pré-candidatos já recorreram da decisão do juiz
eleitoral, conforme os dados parciais do TSE. Entre os pedidos
negados, 1270 se referem a candidatos a prefeito.
Até o momento também, 7.316 pretendentes nem chegaram
a entrar na corrida eleitoral e já renunciaram ao pedido feito
à Justiça. Os falecimentos contabilizam 85 casos, sendo que,
desses, 6 disputariam o cargo de prefeito. E 729 pedidos foram
cancelados.
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Presença feminina
Das mais de 339 mil candidaturas aceitas, 12.545 concorrem à vaga de prefeito, sendo 11.191 homens e 1.354 mulheres.
Para concorrer ao cargo de vereador já foram aprovados
313.479 registros (sendo 68.981 mulheres) e para vice-prefeito
13.282 (2.071 mulheres).
São Paulo é o estado que tem mais mulheres concorrendo à
prefeitura – 179 ao todo. Em segundo lugar fica Minas Gerais
com 151 mulheres, seguida da Bahia com 124, e do Maranhão,
com 78 candidatas.
A ocupação predominante declarada pelas candidatas à
Justiça Eleitoral é a de professora. Há, ainda, servidoras públicas, empresárias, comerciantes, advogadas, médicas, donas
de casa, além de agricultoras, cabeleireiras, enfermeiras,
pedagogas, veterinárias e motoboys.
Partidos
Em relação aos partidos políticos, o PMDB é a legenda com maior número de candidatos já em condições de
disputar o pleito este ano. São 39.192 registros deferidos
(mais 544 deferidos com recurso). Desse universo, 2.114
são candidatos a prefeito. O segundo partido com mais
pedidos deferidos, em todo o Brasil, é o PT, com 32.065
pedidos (mais 272 deferidos com recurso), sendo 1.439 ao
cargo de prefeito.
Na seqüência aparecem PSDB, com um total de 30.679
registros aceitos (mais 408 deferidos com recurso), o DEM,
com 25.469 deferidos (e 311 deferidos com recurso), o PP,
com 24.854 pedidos aceitos (e 237 com recurso).
O TSE recebeu, até a última sexta-feira (29), 258 recursos que tratam de pedidos de registro de candidatura
para as eleições deste ano. Deste total, 199 são recursos em
que os candidatos pedem a revisão da decisão regional. O
Ministério Público Eleitoral recorre em 29 decisões. Chega

a 30 número de recursos feitos por partidos políticos ou
coligações. Um recurso corre em segredo de justiça. Até
agora, 63 recursos já tiveram decisão, sendo que apenas
três foram deferidos.
Substituição de candidatos
Se algum candidato a prefeito ou vice-prefeito for declarado
inelegível ou tiver seu registro negado pela Justiça Eleitoral
para concorrer ao cargo majoritário nas eleições de 2008, o
partido político pode solicitar a substituição de seu nome até
a véspera do pleito.
A determinação consta do artigo 13 da Lei 9.504/97 – a
Lei das Eleições. A mesma situação vale para candidatos a
prefeito ou vice que renunciarem, tiverem o registro cancelado
ou venham a falecer antes do pleito.
O prazo para essa substituição vai até o dia 4 de outubro.
Porém, para ser aceito pela Justiça Eleitoral, o pedido de
substituição deve ser feito, no máximo, até dez dias após a
decisão judicial que motivar a troca de candidato.
Em casos de candidatos a cargos majoritários indicados
por coligações, o novo nome pode pertencer a qualquer dos
partidos integrantes da chapa, desde que o partido ao qual o
candidato substituído é filiado renuncie ao direito de preferência.
Se a substituição acontecer depois que já tiverem sido
preparadas as urnas, o novo candidato concorre com o nome,
o número e com a fotografia do substituído, conforme prevê
o artigo 64 da Resolução 22.717/08, do TSE. Todos os votos
dados ao candidato afastado serão atribuídos ao novo concorrente.
No caso de candidatos a vereador, o prazo para substituição
de eventuais nomes considerados inelegíveis ou com registro
negado pela Justiça terminou no último dia 6 de agosto, 60 dias
antes do pleito, também conforme a Resolução 22.717/08.
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Fortaleza é a maior cidade do Nordeste e a 5ª do país, em população
Pela segunda estimativa populacional consecutiva, realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística(IBGE), Fortaleza é apontada
como o quinto município mais populoso
do Brasil. Em primeiro de julho deste
ano, um total de 2.473.614 pessoas habitavam a Capital, conforme os números
do IBGE divulgados, em 29.08. Desde
o ano 2000 que Fortaleza alcançou o
5º lugar. Naquele ele, Belo Horizonte
estava em 4º. A partir de 2007, Brasília
passou ao 4º, mantendo-se em 2008.
O que causou grande surpresa foi a
popsição do Recife, que estáva em 8º
lugar em 2008, e desde 2007 está em 9°.
Outra surpresa desfavoravel é o posici0namento de Porto Alegre em 10°. As surpresas favoráveis ficaram
por conta de Curitiba e de Manaus, hoje, no 7º e 8º lugares.
Os dados das estimativas populacionais indicavam que o Fortaleza
possuía um total de 2.141.402 habitantes no ano 2000, passando a
2.431.415 habitantes, em 2007. Os numeros de 2008 representam um
crescimento de cerca de 1,73%.
O IBGE divulgou em 29.08 as estimativas das populações residentes
nos 5.565 municípios brasileiros em 1º de julho de 2008. Esta divulgação é feita anualmente e obedece à Lei complementar nº 59, de 22 de
dezembro de 1988, bem como ao artigo 102 da Lei nº 8443, de 16 de
julho de 1992. As estimativas populacionais, que são fundamentais para
o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos
intercensitários, servem também como parâmetro para a distribuição,
destinada pelo Tribunal de Contas da União, das quotas partes relativas
ao Fundo de Participação de Estados e Municípios, de acordo com o
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dispositivo constitucional.
Segundo as estimativas de
2008, o Brasil tem atualmente
189,6 milhões de habitantes em
5.565 municípios, que inclui o
novo município de Nazária (PI).
São Paulo é município mais
populoso com 10,9 milhões de
habitantes, seguido pelo Rio de
Janeiro, com 6,1 milhões, e Salvador com 2,9 milhões. Belo
Horizonte, que estava em quarto
lugar em 2000 e caiu para sexto
em 2008, foi ultrapassado pelo
Distrito Federal, que chegou em
2008 com uma população de 2,5
milhões de habitantes. Já Fortaleza
manteve sua posição no quinto lugar.
Vejam os quadros do IBGE:
Reações
No Ceará, o anuncio do IBGE produziu diferentes manifestações.
Na opinião do cientista político Francisco Moreira Ribeiro, mestre
em História Social e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor),
quanto maior a quantidade de pessoas, mais problemas são gerados
pela aglomeração. No caso de Fortaleza, por exemplo, desde o final da
década de 1950, o êxodo rural trouxe mais pessoas para a metrópole,
ocasionando o inchaço da cidade.
Além disso, por ser uma capital turística, hoje Fortaleza é um pólo
atrativo de imigrantes estrangeiros, o que contribui para agravar o problema, sobretudo os do trânsito, já que eles procuram as áreas nobres.
Essa migração, conforme avalia, provoca crescimento desordenado

na Capital, sem que haja um controle por parte do poder público. Por
conta disso, a infra-estrutura não se adequou. “A gestão municipal está
sempre correndo a reboque. O poder público nunca está à frente. Tudo
é feito depois da ocupação do solo”.
Os mais prejudicados com isso são os representantes da população de baixa renda. “Ocorrem certas demandas específicas como
saúde, educação, lazer, emprego. Assim, nunca a satisfação é plena”,
explica.
Diante dessa configuração, o poder público tem que concentrar
esforços em três diretrizes, de acordo com José Meneleu Neto, secretário de Planejamento e Orçamento do Município. A primeira é pensar
num planejamento de inclusão para a população num prazo de cerca
de 15 anos. Após esse período, os fortalezenses vão ter envelhecido
e haverá uma inversão da pirâmide demográfica. Em virtude dessa
mudança, certas demandas futuras precisam ser pensadas hoje, como
a questão do transporte, com ações de acessibilidade, e assistência
médica especializada.
É preciso, também, elaborar um novo modelo de desenvolvimento
econômico, cujos resultados sejam tanto o crescimento financeiro
quanto a divisão igualitária da renda. Por fim, Meneleu Neto diz que
é necessário instituir um planejamento que envolva a participação
popular, ponto que, para ele, encontra-se mais “avançado” que os
demais. Aliás, para o cientista político Ribeiro, esse fator vai ser o
principal causador de mudanças para a cidade. Afinal, “ninguém pode
esperar pelo poder público. É preciso envolvimento da sociedade por
meio da política”.
Falta de estrutura física e social
As conseqüências do crescimento desordenado na vida das pessoas
interferem mais no dia-a-dia do que se pode imaginar. Para se ter uma
noção, até mesmo o lazer é comprometido pelo excesso de pessoas e
sua irregular ocupação do espaço público. Segundo a mestre em administração, Ione Chaves, coordenadora do curso de Gestão Desportiva
e do Lazer do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará
(Cefet-CE), já há estudos científicos mostrando que há retração em
áreas verdes na cidade.
“A expansão imobiliária tomou tudo. Fortaleza tem poucos locais de lazer existentes. Preocupação com o espaço público não é
prioridade”. O Parque Adahil Barreto, por exemplo, existe porque é
área de preservação, mas não foi pensado especificamente para isso,
critica a professora. “É uma problemática séria. Falta opções para a
população como um todo. É comum vermos pessoas se exercitando
em áreas inadequadas como avenidas, sujeitas à poluição, riscos de
acidentes e assaltos”, diz.
No sentido de evitar que as áreas verdes sejam descaracterizadas,
para a arquiteta Nájila Cabral, doutora em Engenharia Ambiental e
professora do Cefet, “deve-se implementar uma política ambiental
municipal comprometida com a sustentabilidade, que encoraje ou
impulsione ações que favoreçam o ambiente saudável e o uso adequado
dos espaços territoriais”. O papel do poder público, na sua opinião, é
fundamental no trato das questões ambientais. No entanto, a sociedade
civil é importante no processo de readequação urbana, pois a ela cabe
exercer pressão sobre o poder público, para fazê-lo cumprir a garantia dos padrões de qualidade ambiental. “A realidade cearense, não
diferente da brasileira, mostra dificuldades na implementação de uma
política municipal comprometida com a sustentabilidade”.
De acordo com a economista Cleide Bernal, doutora em Planejamento Urbano, a não ordenação dessa ocupação do solo gera insuficiência de infra-estrutura física e social. Isto significa, segundo ela,
a falta de escolas públicas, hospitais e postos de saúde, moradia em
condições de habitabilidade. “Fortaleza precisa de um plano diretor que
dê lei à cidade, maior fiscalização do comércio informal, investimentos
em infra-estrutura viária, uma campanha de educação dos motoristas
e investimentos macivos em transporte coletivo”.
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Chefes dos três Poderes participaram da posse de Cesar Rocha presidência do STJ
O Superior Tribunal de Justiça empossou em 03.09 o ministro
Cesar Asfor Rocha (Fortaleza) no cargo de presidente. Chefes dos
três Poderes, 12 governadores, magistrados, representantes do Ministério Público e da sociedade civil participam da solenidade que
se realiza na sala de sessões do Plenário do STJ.
Os trabalhos foram abertos pelo decano da Casa, ministro
Nilson Naves, que citou a presença dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Supremo Tribunal Federal,
ministro Gilmar Mendes, e do Senado Federal, Garibaldi Alves,
o presidente da Camara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, o
procurador- geral da República, Antonio Fernando de Souza
(Fortaleza) o governador Cid Gomes (Sobral), que compuseram
a mesa, e de outras autoridades como demonstração do prestígio
institucional do STJ.
Além de Gilmar Mendes, estiveram presentes os ministros do
STF Marco Aurélio, Ellen Gracie, Ayres Britto, Eros Grau, Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia e Carlos Alberto Menezes Direito. Do
Poder Executivo, compareceram a ministra-chefe do Gabinete Civil,
Dilma Roussef, e o ministro da Justiça, Tarso Genro, entre outros.
O ministro Fernando Gonçalves fez a saudação da nova direção
do STJ – ministros Cesar Rocha (presidente) e Ari Pargendler
(vice-presidente) – seguindo-se o presidente do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, Cezar Britto, e oo procuradorgeral da República, Antonio Fernando de Souza. A cerimônia foi
encerrada com o discurso do novo presidente.
Prioridades
O ministro Cesar Rocha definiu a racionalização das condutas,
a modernização da gestão e o combate aos recursos repetitivos
como prioridades de sua gestão na Presidência do STJ. Essas serão
as principais ferramentas do “choque de gestão” que será aplicado
no STJ para vencer a morosidade e melhorar a prestação do serviço
jurisdicional.
O presidente do STJ disse que apenas com a aplicação do dis-

advogados, Ministério Público, associações de classe e servidores –
para atuar na reforma da legislação processual e no fortalecimento
do STJ como apreciador de questões e teses de maior relevância
para a sociedade.
O presidente do STJ ressaltou que essa união de esforços é
importante para garantir a efetividade da decisão judicial, de forma
que o jurisdicionado possa ter sua causa decidida e desfrutar de sua
vitória. Para ele, a demora na prestação jurisdicional e na execução da
sentença acaba gerando um estado de frustração e de descrença no Poder
Judiciário. “Precisamos abolir algumas formalidades processuais e tratar
objetivamente o processo com a convicção de que, dentro dos autos,
habita uma vida e as esperanças de quem postula uma causa.”

positivo que trata dos recursos repetitivos (Lei n. 11.672/2008), o
STJ poderá eliminar cerca de 120 mil processos que tramitam no
Tribunal, mais de um terço do número total de processos julgados
durante o ano passado, e atuar objetivamente na sua missão constitucional de uniformizar a jurisprudência. Para ele, a racionalização
das condutas é bom para o tribunal, para os advogados e, sobretudo,
para o jurisdicionado, que terá uma resposta mais rápida sobre
aquilo que postula na Justiça.
Cesar Rocha explicou que o choque de gestão consiste na utilização de métodos que racionalizem o desempenho do Tribunal
não apenas na área administrativa, mas, sobretudo, em relação aos
processos. “Com o volume cada vez mais crescente de processos,
se não buscarmos soluções racionais, não teremos condições de dar
vazão a essa demanda tão grande”, afirmou o ministro.
Essa racionalização inclui a formulação de uma agenda
comum com os diversos integrantes da Justiça – magistrados,

CRÉDITO
CONSIGNADO

Grampo
O ministro Cesar Rocha criticou a banalização da quebra do sigilo
telefônico, ressaltando que esse instrumento foi idealizado com o
propósito específico de aprofundar as investigações em casos em que
existam indícios veementes da prática de crime, não para ser usado
indiscriminadamente. Para ele, os Poderes da República precisam
criar instrumentos legais para minimizar abusos e excessos na quebra
do sigilo telefônico com o objetivo de resguardar o direito sagrado da
intimidade do cidadão.
No Judiciário, ele sugeriu, por exemplo, a criação de varas de corregedoria para acompanhar as atividades policiais no âmbito estadual
e federal e a criação de um órgão colegiado formado por magistrados
que possam receber denúncias de excesso cometido por algum magistrado.
O presidente do STJ afirmou que a gravação de uma conversa
telefônica entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e um senador da República é algo que ninguém cogitava, mas admitiu que
a divulgação da conversa serviu para despertar as autoridades e toda
a sociedade sobre a gravidade dessa prática nefasta que contamina o
Estado democrático de direito.
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